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Apresentação —
Caro leitor,

Em 1988, quando da promulgação da Constituição Federal, o País se envolvia em uma áurea
de proteção aos direitos fundamentais e de garantia de uma ordem de respeito mútuo entre os
cidadãos. Em repulsa ao regime anterior, que se
desejava encerrar em definitivo, pairava um sentido de união em busca da prevalência da democracia. Deste modo, assistia-se ao nascimento de
uma Carta que preza pela dignidade da pessoa
humana, pela livre manifestação do pensamento,
pelo diálogo pacífico. E, sendo analítica, observa,
ainda, a direitos ambientais, sociais, políticos;
tendo sempre, como objetivo primeiro, a proteção
da cidadania.
Ao longo destas três décadas, vimos o fortalecimento das instituições brasileiras. O Ministério
Público, com seu papel de defensor dos direitos
fundamentais de ordem individual e coletiva, se
tornou um órgão mais presente na vida de cada
brasileiro, legitimando-se como essencial ao sis-

tema de Justiça do País. Em simbiose, a ordem jurídica instaurada pela Carta Magna e o Ministério
Público se consolidaram.
Nos últimos anos, porém, as carreiras de promotor e procurador de Justiça, entre outros agentes públicos da área, têm sofrido diversas tentativas de desmonte, o que coloca em risco a própria
função social do órgão. Ao mesmo tempo, a ordem
constitucional tem sido descaracterizada por
ataques a direitos diversos, tais como trabalhistas, previdenciários e ambientais. Resta-nos, não
apenas enquanto instituição, mas, sobretudo, enquanto cidadãos, lutar para preservar e aprofundar os direitos essenciais à vida em sociedade.
A Revista Jurídica da AMPPE, em sua segunda edição, trata de temas diversos, todos sob a alçada do Ministério Público e à luz dos preceitos
assegurados pela Constituição Federal de 1988.
Esperamos que a produção sirva de suporte ao
aprendizado dos membros do MP, mas que, sobretudo, incentive uma conexão maior entre o fazer
ciência e o fazer cotidiano da profissão.

Boa leitura!

Roberto Brayner
Presidente da AMPPE
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resumo

O estudo esquadra o instituto da Delação Premiada, tema diretamente ligado ao Ministério Público e à sua atuação, muito em
razão do advento da Constituição de 1988, por meio do seu surgimento histórico nas fases de sua proeminência e pela cronologia dos diversos diplomas legais introduzidos no Brasil, selecionando aqueles países que influenciaram sua adoção no cenário
mundial. Por fim, inventaria as vantagens e desvantagens de sua
prática no ordenamento jurídico brasileiro.

Paravras-chave: Delação premiada; Ministério Público; evolução
jurídica; direito comparado.
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1 Introdução
O objetivo do presente texto é apresentar uma análise crítica do instituto da
Delação Premiada como norma vigente e instituída na legislação brasileira,
desde os anos 1990, introduzida com a Lei dos Crimes Hediondos, sendo o instituto posteriormente disseminado no âmbito de várias outras leis especiais.
A presente análise tem por estratégia identificar e caracterizar o seu conceito
e sua evolução jurídica, percorrendo a trajetória histórica de suas aplicações.
Para dar conta da tarefa, nos termos planejados, foi feito um estudo comparativo entre a colaboração premiada que vigora em nosso País e os institutos semelhantes, previstos em ordenamentos jurídicos de outros países,
como os Estados Unidos, a Colômbia, a Alemanha e a Itália, por exemplo.
Além disso, foi tratada a influência histórica internacional, trazendo à tona
pontos de interseção de épocas distantes e distintas, tais como o período da
Idade Média e, muito posteriormente, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ou Convenção de Palermo.
No cenário nacional, foram observados importantes períodos na linha
temporal histórica brasileira, como as Ordenações Filipinas, a Inconfidência Mineira e, mais recentemente, o período militar. Ademais, vale frisar a
análise do cenário atual do instituto em comento, tendo em vista a efervescência da política brasileira1, às voltas com uma das maiores investigações
criminais, tendo como fundo o instituto da delação/colaboração premiada.
Para tanto, foi abordada detidamente, por seções, a evolução de tal meca-

01	A Operação Lava Jato que teve início, em março de 2014, no âmbito da Justiça Federal,
em Curitiba/PR para investigar e processar crimes de várias espécies e monta, no âmbito
da Petrobras.

10 | Revista jurídica da amppE

nismo no arcabouço jurídico pátrio, dentro das atuais legislações que remetem ao instituto.
Por derradeiro, espera-se que o presente estudo crítico possa desenvolver
uma contribuição salutar acerca da colaboração premiada, tema recorrente
no cotidiano social, jurídico e político do País. Por meio deste trabalho, tentou-se enriquecer o conteúdo desta discussão.

2 Breve histórico do conceito
e origem do instituto
2.1 Idade Média: delação sob divina tortura
(séc. XII – XIV)
A delação ou colaboração é espécie de um gênero maior: a confissão. Todos os
Estados que precisaram combater as condutas que consideravam ofensivas
a si e a uma abstrata ordem pública buscaram formas de obter a “verdade”.
Nas organizações sociais mais primitivas, que quiseram combater tais ações,
a confissão era o fim alcançado por qualquer investigação. Quando ela ocorria,
a verdade estava alcançada, e a punição poderia recair no acusado.
Um tipo de investigação que buscava, a todo custo, a confissão eram as
inquisições durante a Idade Média. Iniciadas no século XI contra seitas religiosas que atuavam no Sul da França e ameaçavam o poder do Bispo de
Roma por sua doutrina contrária ao cristianismo “clássico”, as inquisições
se estruturaram como forma de investigação eclesiástica até o século XIV.2

02

A Inquisição. Museu da história da inquisição. Disponível em: <http://www.

museudainquisicao.org.br/historia/a-inquisicao/>. 2015. Acesso em: 15 abr. 2017.
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As inquisições eram feitas pelo Tribunal do Santo Ofício, instituição religiosa e secular que congregava o braço do direito canônico com o direito
secular, de acordo com o Papa, bispo de Roma; pelos reis; pelos senhores feudais da região, onde atuavam. A finalidade era extirpar os hereges: primeiro,
os participantes de seitas religiosas e depois, todos aqueles contra os quais
surgiam acusações.3
O meio utilizado para alcançar a confissão era a tortura, entendida como
qualquer ato de dor ou sofrimento agudo infringido contra alguém com
fins utilitários.4 A técnica do inquisitio funcionava de maneira que, calando o acusado sobre a “verdade dos fatos”, esta lhe era extraída pela violência, através de uma série de técnicas que impunham sofrimentos físicos aos
acusados.5 A Inquisição tinha como fim a “verdade real” oriunda da boca do
acusado, que era submetido ao procedimento de tortura ao mínimo indício
de que estava cometendo heresias.6
Os defensores da tortura acreditavam que ela era a melhor forma de
obter informações e que elas sempre seriam verdadeiras. Afinal, o deus
cristão estaria com os inquisidores, e não poderia haver erro em seus pro-

03

ZAFFARONI, Luis Eugenio. A questão criminal. Trad.: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan,

2013, p. 27.

04	Definição que está no art. 1º da Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes firmada pela Organização das Nações Unidas e introduzida
na ordem jurídica brasileira pelo Decreto nº 40/1991.

05

ZAFFARONI, Luis Eugenio. A questão criminal. Trad.: Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan,

2013, p. 27.

06	PINTO, Felipe Martins. A inquisição e o sistema inquisitorial. In: Revista da Faculdade de
Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 56, p. 189-206, jan./jun. 2010, pp. 189-206.
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cedimentos; a resistência às torturas ou a morte em consequência delas
eram obras de Satanás, noções que só encorajavam a utilização desses procedimentos extremos, com ampla ingerência sobre as pessoas hereges. Essas ideias eram fruto da famigerada obra dos bispos dominicanos Heinrich
Krämer e Jacob Sprenger, chamada de Malleus Maleficarum (O Martelo das
Feiticeiras), uma espécie de manual da tortura.7 Foi publicado pela primeira vez, em 1847, na Alemanha. A Igreja Católica o utilizou para perseguir,
torturar e matar homens e mulheres, em especial mulheres acusadas de
heresia ou bruxaria.
Além da forma brutal de se obter informações, a Inquisição também
continha uma espécie de “delação premiada”. O procedimento inquisitorial
iniciava-se com a chegada de uma comissão de inquisidores, ordenado pelo
Santo Ofício, que estabelecia uma missa inicial, com a leitura do édito de
inquisição, juramento coletivo de obediência às ordens papais e o início do
“período da graça”: neste tempo, as pessoas podiam confessar suas heresias,
sofrendo leves penitências e podendo ser readmitidas na igreja. Contudo,
exigia-se que o confesso ou confessante entregasse mais alguém para que
fosse menos punido. Não bastava a autoacusação: a Inquisição exigia que
mais pessoas fossem entregues.8
Proliferaram acusações falsas, pois o ônus de provar a inocência estava
com o acusado. O historiador neozelandês Michael Baigent e o estadunidense Richard Leigh retratam a questão apontando que a maior preocupação da
Inquisição era com a quantidade de pessoas punidas – independentemente
da culpa ou não delas. Assim, não eram somente os culpados que estavam

07

ZAFFARONI, Luis Eugenio. A questão criminal. p. 37.

08	BAIGENT, Michael; LEIGH, Richard. A inquisição. Rio de Janeiro: Imago, 2001, p. 30.
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sob constante coação da instituição, mas toda a comunidade na qual os religiosos se instalavam e iniciavam suas devassas.9
Frise-se que tal estrutura de delação, cujo prêmio exige um fim material
atingido, permanece até os dias atuais nas legislações brasileiras, como será
demonstrado no decorrer do trabalho. O pensamento medieval ainda permeia as técnicas investigatórias atuais, mas devidamente mitigado pelo Estado Democrático de Direito atual.

2.2 Estados Unidos da América (1960)
Em uma primeira análise, faz-se imprescindível destacar que a prática da delação premiada, atualmente, é considerada o instrumento mais utilizado e eficaz para a resolução de crimes das organizações criminosas, o que conduz a
questionar: como poderia uma sociedade viver sem esse instituto? Qual o real
motivo da sua criação?
A delação premiada, no aspecto que se conhece nos dias de hoje, teve
como seu principal expoente os Estados Unidos na década de 1960. Nesse
contexto, tal país americano enfrentava diversos problemas com a máfia,
que era lá, também, uma organização extremamente forte e bem organizada
à época, apresentando-se como um enorme rival para o Estado.
Dessa forma, os poucos prisioneiros que eram capturados recusavam-se
a cooperar com as autoridades policiais, tendo em vista as represálias que
sofreriam, além de não ganhar benefício algum para si em termos de redução de pena. Assim, surgiu a ideia de oferecer um acordo em que os primeiros
capturados delatariam os outros criminosos, levando-os à Justiça, explicando como ocorriam os procedimentos dentro da organização criminosa, au-

09	BAIGENT, Michael; LEIGH, Richard. A inquisição. Rio de Janeiro: Imago, 2001, p. 33.
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xiliando-os a prendê-los em troca de benesse, que lhe seria oferecida, como:
uma prisão especial, redução da pena, dentre outros benefícios.
Essa prática estava essencialmente inserida no plea bargaining nos Estados Unidos. Apesar de ser comumente confundida com a delação premiada, existe uma distinção minuciosa entre eles: enquanto esta é apenas uma
técnica utilizada para se “alcançar a verdade” no processo, aquele está mais
atrelado ao sistema americano de lidar com os crimes em si. Explica-se: o
plea bargaining é resultado de negociações entre acusação e defesa que, geralmente, consiste na aceitação da culpa pelo acusado (que pode incluir a
delação de cúmplices ou não), em troca de benefícios como retirada ou redução da pena, recomendação ao Juiz de sentença mais favorável ou não
oposição, pela acusação, ao pedido de sentença feito pela defesa (sentence
bargaining).10 Logo, a delação premiada não seria um pré-requisito dentro
do plea bargaining, ela pode ser usada ou não, mas não é um fator preponderante para a realização do sistema, muito embora, de fato, os criminosos
realmente optem por delatar.
Nessa perspectiva, ressalte-se que, nos EUA, a influência da delação na
solução das causas penais é tão exorbitante que, segundo preconiza Nicolás
Garcia, 80 a 90% dos crimes ocorridos no país são solucionados pelo método
do plea bargaining com delação.11

10

O acordo de vontades no processo criminal do Brasil e dos Estados

Unidos. Disponível em: <https://www.wcl.american.edu/brazil/documents/

OacordodevontadesnoprocessocriminaldoBrasiledosEstadosUnidos_000.pdf>.
Acesso em: 1 mai. 2017.

11

GARCIA, Nicolás Rodriguez. A justiça penal e as formas de transação no direito norte

americano: repercussões. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, n. 13, ano 4, janeiro-março, 1996, p. 79-92.
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Todavia, não se deve considerar tal aparente êxito, como se se tratasse do melhor procedimento. Em verdade, essa forma de lidar com os
conflitos penais é bastante criticada por grandes criminalistas de todo
o Ocidente, visto que, a partir do momento em que se atribui um enorme
poder para a acusação a ponto inclusive de escolher qual a pena caberá
ao acusado, pode-se estar diante de um conflito de competências, uma
mistura entre os deveres do julgador e do acusador, além do fato de que
esse acordo negocial começa de uma maneira notoriamente desequilibrada em face do suspeito.
Questiona-se, nos Estados Unidos, ainda, acerca da constitucionalidade
de tal instituto, já que muitas vezes, direitos constitucionais são negligenciados e ultrapassados. Por exemplo, se um suspeito de cometer um homicídio aceita um acordo de 10 anos de prisão com a acusação, ele estará
renunciando ao seu direito de não se autoincriminar, de ter um julgamento
pelo tribunal do júri, no local onde ocorreu o crime, o que poderia levar à
sua absolvição, mas essa possibilidade de veredicto foi suprimida pelo tal
acordo naquele momento de fase pré-processo.
Ademais, não se pode desconsiderar os inocentes que declaram culpa
com receio da incerteza processual, de que erraticamente possam ser condenados a uma sentença mais grave, mesmo não tendo culpa estrito senso,
além do temor de toda a publicidade negativa a enfrentar num processo criminal que, na maioria das vezes, é extremamente penoso para o suspeito.
Sendo assim, vale a pena ponderar: é legítimo que o Estado, em uma busca
incessante para “demonstrar resultados” para a população e para a mídia,
ultrapasse e negocie direitos — inclusive constitucionais — que foram duramente conquistados outrora sob a justificativa, dentre outras, de celeridade
processual? Até que ponto a razoável duração do processo deve sobrepujar
e relativizar direitos que sempre foram tão caros e essenciais ao acusado?
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2.3 Itália, mani pulite (1970)
No sistema jurídico italiano, o instituto da delação premiada passou a ser
aplicado como forma de combate ao terrorismo e à extorsão mediante sequestro. Realizou-se, assim, ao final da década de 1960, uma estratégia de
combate a tais práticas delitivas que consistia no agravamento das sanções e
na previsão de atenuantes para aqueles que se desvinculassem da atividade
criminosa e passassem a colaborar com os agentes da Justiça, fazendo surgir
a figura do pentiti12 (“arrependido”).
Nesse contexto, introduziu-se no ordenamento jurídico italiano a Lei nº
497/1974, cujos arts. 5º e 6º instituíram, respectivamente, o aumento da pena cominada para o delito de extorsão mediante sequestro e causas atenuantes para
o participante do crime que contribuísse para a liberação da vítima. Em seguida, converteu-se o Decreto-Lei nº 625/1979 na Lei nº 15/1980, a qual tipificava
novas condutas em face da tutela da segurança pública, positivando elevadas
penas e determinando benefícios para a delação premiada, a exemplo da substituição da prisão perpétua pela pena de reclusão de doze a vinte anos. Menciona-se, ainda, a Lei nº 304/1982, que alargou as condutas beneficiadas: além da
colaboração ativa, passou-se a incluir a dissociação do grupo criminoso.13
A utilização de tal mecanismo ganhou destaque com a operação Mani
Pulite (“Mãos Limpas”), instaurada na década de 1990, que esteve voltada
para o trabalho investigativo acerca de práticas de corrupção presentes em
concessões de contratos públicos, envolvendo grandes figuras políticas do

12

GUIDI, José Alexandre Marson. Delação Premiada no combate ao crime organizado. São

Paulo: Lemos & Cruz, 2006, p. 101.

13	BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 15-17.
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país.14 A partir de tal evento, a delação premiada passou a ser aplicada aos
crimes de máfia como forma de promover maior eficácia à persecução penal,
culminando na Lei nº 82/2015, a qual conferia um sistema de proteção ao colaborador e à sua família, incluídas medidas especiais de assistência, troca
de documentos e mudança para locais seguros.15

2.4 Kronzeugenregelung — a delação
premiada no ordenamento jurídico alemão
Dando prosseguimento à análise do Direito comparado em relação ao instituto da colaboração premiada, vale trazer à baila uma síntese sobre os
entendimentos da doutrina germânica. De início, ressalte-se que a kronzeugenregelung é comumente traduzida para o português, no contexto jurídico,
como “regulação dos testemunhos”16, enquanto na literal tradução poderia
ser compreendida como “clemência”.
No que se refere às particularidades do instituto alemão, deve-se observar
seu viés permissivo de grande discricionariedade ao magistrado, o qual agirá
com ampla liberdade na condução processual. Na legislação alemã, o arrependimento posterior com ajuda eficaz do sujeito ativo, logrando este em evitar,
afastar o resultado do crime, pode caracterizar a exclusão da culpabilidade.

14

MORO, Sergio Fernando. Considerações sobre a operação mani pulite. In: Consultor Jurídico,

Brasília, n. 26, jul./set. 2004. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.
pdf>. p. 57. Acesso em: 29 abr. 2017.

15	BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 19.

16	QUEZADO, Paulo; VIRGINIO, Jamile. Delação Premiada. Fortaleza: Gráfica e Editora
Fortaleza LTDA., 2009, p. 30.
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Entretanto, o legislador alemão permite a premiação ao agente que, mesmo não evitando o resultado, atue séria e voluntariamente na busca pela não
consagração do crime, diminuindo seus impactos, impedindo futuras atuações do grupo criminoso, podendo o juiz amenizar ou não aplicar a pena,
conforme seu entendimento.
Em sua origem, o ordenamento alemão restringia a aplicação da delação
premiada aos casos de crimes de terrorismo. Com o passar do tempo, sua
abrangência recrudesceu bastante, tendo atualmente aplicabilidade em diversos tipos de delitos, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestros, corrupção e pornografia17.
Finalmente, cumpre assinalar que a ferramenta jurídica em análise não
mais oferece prováveis possibilidades de extinção da punibilidade para os
seus beneficiados. Aplica-se o benefício da colaboração premiada apenas
nos casos de crimes penalizados com sanções inferiores a três anos, fato que
tornou quase obsoleto o referido instituto.18

2.5 Colômbia e o derecho procesal
de emergência (1980)
A Colômbia recorreu à delação premiada como um dos pilares de uma reformulação legal iniciada na década de 1980. O país latino-americano era palco do
poderoso Cartel de Medellín, encabeçado pelo narcotraficante Pablo Escobar e
dominante no tráfico de drogas na linha América Latina, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos da América. O Estado vivia uma crise

17

Ibis, ibidem, p. 32

18	LOBO, Iury Jim Barbosa. Delação premiada: uma análise sobre a sua validade e eficácia no
curso do processo penal. In: Jus. Disponível em: <www.jus.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2017.
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social sem igual e o desrespeito às leis foi extremamente simbolizado com a
invasão e destruição do palácio da Suprema Corte Colombiana, em 1985.19
A nação colombiana ficou em estado de emergência, no sentido de que
ações drásticas e fortes deviam ser tomadas. O discurso de emergência, tão
presente em governos autoritários ou que anseiam por mais poder em um
ambiente democrático, fez com que a Colômbia reformasse seu arcabouço
legal. Em 1991, é aprovada uma nova Constituição, que tem como um dos fins
o combate ao poderoso narcotráfico que, apesar de estar com o poder minorado pela ação estadunidense à época, ainda perturbava a sociedade.
Uma das colunas dessa reforma é a previsão da possibilidade de o Ministério Público negociar a pena com acusados que colaborassem com a persecução criminal, desde que de maneira eficaz, e que ajudassem na identificação dos agentes ou de pessoas interpostas.20 A Constituição Colombiana,
criada em pleno vigor emergencial do War on Drugs (Guerra às Drogas), reformulou o sistema de investigação penal da nação, estabelecendo a delação
como medida válida.
Mais de uma década depois, o Congreso de la República aprovou a Ley nº
906/2004, estabelecendo o novo Código de Procedimiento Penal 21. O artigo
324 dessa nova legislação permite que a acusação abra mão do princípio da

19	OLIVEIRA, Mariana. Corte Interamericana abre julgamento de massacre de 1985 na Colômbia.
In: G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/corte-interamericana-abrejulgamento-de-massacre-de-1985-na-colombia.html>. 2013. Acesso em: 15 abr. 2017.

20	PÉREZ, William Fredy. El sistema penal y la emergencia en Colombia. In: Scripta
Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 45 (24), 1º de agosto de 1999.

Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-24.htm>. Acesso em: 15 abr. 2017.

21

COLÔMBIA. Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Disponível em: <http://www.

alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787>. 2004. Acesso em: 15 abr. 2017.
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obrigatoriedade da ação penal e aplique o da oportunidade em certos casos;
os itens 5 e 6 permitem que a ação penal não seja proposta — ou sejam concedidos outros benefícios — caso o acusado colabore eficazmente com a persecução criminal ou sirva de testemunha para os demais comparsas.
Perceba-se que não é exigida a confissão, mas tão somente que o acusado
contribua de maneira eficaz para a desmontagem das ações delituosas, podendo, inclusive, adquirir imunidade em virtude de sua colaboração.22

2.6 Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional (Tratado
de Palermo — 2000)
A matéria relativa aos processos penais sofreu grande transformação durante as últimas décadas. Com a superação da bipolaridade mundial23 e a
consequente globalização, diversas empresas passaram a atuar em inúmeras localidades do globo, acarretando, assim, um fluxo muito maior de capital e uma infinidade de relações jurídicas resultantes. As ações criminosas
também acompanharam tal evolução social: a totalidade de ações penais, em
sua maioria relativas à criminalidade tradicional, como o furto e o homicídio, passou a abarcar, também, crimes de caráter financeiro e transnacional.
Soma-se a tal contexto a grande interação das fronteiras, com enorme
fluxo de pessoas, resultando a integração do globo, e ainda, o desdobramento

22

GUSTAVO, Jader. Evolução da delação premiada como meio de persecução penal. In: Jus.

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40461/evolucao-da-delacao-premiada-como-meio-depersecucao-penal>. 2015. Acesso em: 15 abr. 2017.

23	Expressão referente ao período histórico compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial
e a queda do Muro de Berlim, caracterizado pela divisão mundial entre capitalistas e socialistas,
sendo os primeiros liderados pelos Estados Unidos e os segundos, pela antiga União Soviética.
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da Operação Mãos Limpas na Itália, responsável pela investigação de grandiosos esquemas de propina, envolvendo organizações criminosas, com homicídios de magistrados comprometidos com o combate a tais práticas.24
Diante disso, realizou-se a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, em 15/11/2000, na Cidade de Nova Iorque, onde
a Convenção de Palermo foi aprovada na Assembleia Geral da ONU e devidamente ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015 de 12/03/2004.
O Tratado de Palermo aborda o instituto da delação premiada em seu art.
26, que traz “medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei”25, dentre as quais observa-se a redução de
pena, a concessão de imunidade e a proteção aos delatores, consolidando tais
práticas mundialmente como forma de combate às organizações criminosas.

3 Conceito histórico e origem do
instituto da Delação Premiada
3.1 Ordenações Filipinas (1605-1867)
No Brasil, apesar de muitos acreditarem que a delação premiada somente foi
originada recentemente no ordenamento brasileiro, tal técnica já havia sido
implementada desde as Ordenações Filipinas — que esteve em vigor desde

24	FREITAS, Vladimir Passos de. A delação premiada entrou definitivamente no processo
penal brasileiro. In: Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-abr-03/
segunda-leitura-delacao-entrou-definitivamente-processo-brasileiro>. Acesso em: 29 abr. 2017.

25	BRASIL. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Convenção das Nações Unidas contra o
crime organizado transnacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/decreto/d5015.htm>. Acesso em: 28 abr. 2017.
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1603 até o código criminal de 1830. Todavia, é verdade que, por muitos séculos,
não houve tal previsão legal em virtude do debate acerca da ética, pois vigorava o pensamento de que o Estado não deveria estimular a figura do “traidor”.
Naquele período, referentes aos crimes de Lesa Majestade, havia a previsão de que o perdão seria concedido se outros não tomassem conhecimento
da conduta delituosa e o Rei não tivesse conhecimento, também. Além disso,
não poderia o delator ser o agente do delito. Então, a técnica se fundamentaria no sentido de que: se todos já tivessem descoberto, não faria sentido ser
relevada da pena, já que a sua delação seria ineficaz por não ter sido o meio
utilizado para a descoberta do fato criminoso. 26
Ainda nesse diapasão, ressalve-se que as Ordenações Filipinas também
previam no seu livro V, CVI, que poderia receber o perdão até mesmo o criminoso que cometeu o delito de falsificar moeda, mas que delatou o seu cúmplice, pois seria beneficiado pela sua boa-fé de colaborar.27
Nesse sentido, vale assinalar também que, se o delator não tivesse cometido o crime em questão, o benefício também não deixaria de alcançá-lo, caso o
que tivesse cometido possuísse menor gravidade em relação à infração delatada. Sendo assim, verifica-se que, mesmo naquele período, havia uma preocupação em estabelecer critérios de razoabilidade entre a benesse da delação e
as ofensas aos bens jurídicos, fator que merece uma enorme atenção e importância, sobretudo se for considerada a conjuntura da Inconfidência Mineira e
os seus desdobramentos.

26	Livro V - Ordenações Filipinas - Título - VI - Do crime de Lesa Majestade. (sem página)
27	PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil – Evolução Histórica. 2 ed. São Paulo:
RT, 2004, p. 181.
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3.2 A colaboração premiada
e a Inconfidência Mineira (1789)
Nos comentários a seguir, um dos casos mais antigos de delação na História brasileira será abordado, quiçá o primeiro, o qual traz à baila a história de Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manoel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e alguns outros nomes conhecidos nos livros de História brasileira.
Fala-se da Inconfidência Mineira, momento marcante e até hoje lembrado
por todo o Brasil, possuindo, inclusive, um feriado específico que a rememora,
o Dia de Tiradentes. Este que foi, muito provavelmente, o primeiro delatado do
Brasil, tendo sido um dos idealizadores de um dos grandes movimentos separatistas à época do domínio português sobre o território brasileiro.
Tal movimento, conhecido também como Conjuração Mineira, buscava a
separação de Minas Gerais e a fundação de um país, independente de Portugal,
com inspiração nos Estados Unidos. Isto se devia aos abusos cometidos pela
Corte Portuguesa à época, com seus vultosos tributos que empobreciam e dificultavam a vida da população mineira, que estava deveras insatisfeita.
Com isso, profissionais liberais, bacharéis, intelectuais e outros se uniram,
arquitetando o movimento que mais tarde seria delatado, tendo como traidor
Joaquim Silvério dos Reis, o qual possuía altas dívidas com a Fazenda portuguesa, tendo então buscado os benefícios concedidos àquele tempo aos que
denunciassem movimentos como a Inconfidência Mineira.
Nessa época, as Ordenações Filipinas previam, em seu parágrafo 11 do
Título VI, “não só o perdão, mas também favores do Reino para quem primeiro delatasse a existência de atos de crime de Lesa Majestade”28, conforme

28	TOSTO, Ricardo. LOPES, Paulo Guilherme Mendonça. O processo de Tiradentes. Conjur,
2007. p. 128.
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explicado em obra relacionada ao tema. Como benefícios por sua delação,
Joaquim Silvério dos Reis obteve o perdão de suas dívidas, uma quantia em
ouro, uma mansão dada pela Coroa Portuguesa, o título de fidalgo e outras
honrarias. Em razão da delação, Tiradentes foi enforcado e esquartejado, a
mando de D. Maria, a mãe de João VI.

3.3 Regime Militar e as delações sanguinárias
O Golpe Militar de 1964, com apoio de setores da sociedade civil, instaurou no
Brasil um regime de governo ditatorial, autoritário, que tentou se justificar
como uma “revolução vitoriosa” que reinstaurou a democracia no País e o livrou de um governo corrupto e subversivo, conforme aduz o preâmbulo do Ato
Institucional nº 01.29
Aparentemente, os direitos fundamentais foram mantidos, tanto na Constituição de 1946 quanto na de 1967. Contudo, a estruturação da Ditadura Militar fez com que se construísse um aparato militar pronto para perseguir e
prender guerrilheiros comunistas ou socialistas que, treinados no exterior,
queriam implantar uma “ditadura do proletariado” no Brasil. Contudo, a ditadura não se conteve somente em caçar tais pessoas, mas mirou sua violência
contra os opositores, através da censura e, principalmente, da prisão e morte.30
A tortura era utilizada pelos militares como forma de obtenção de informações acerca dos que seriam contrários ao regime. O sistema autoritário
implantado no Brasil não admitia oposição, e perseguia sistematicamente

29	Instrumento normativo pelo qual os generais ditadores editavam as normas a fim de
reformar a Constituição e o arcabouço jurídico-normativo da nação.

30	FERREIRA JR. Amarílio. Tortura no contexto do regime militar. In: Revista Olhar, ano 2, nº 4,
dezembro de 2000, p. 5.
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aqueles que eram contra seus ideais, seja em guerrilhas encravadas no interior de densas florestas, onde se armavam planos de sequestro e morte, seja
em redações de jornais, no exercício do supostamente garantido direito de
liberdade de expressão.31
Arrancava-se a confissão através da tortura. Diferentemente do período
inquisitorial, tudo era à margem da ordem constitucional, nos porões dos
quartéis, levado a cabo pelo Destacamento de Informações e Operações —
Centro de Operações de Defesa Interna, o altamente temido DOI-CODI. As
técnicas utilizadas eram horripilantes.
Os agentes consideravam a tortura como indispensável no caminho operacional dessas agências, e se exultavam a cada informação obtida por esse
meio. Não se pode falar, nem na Ditadura Militar nem na, também sanguinária e fascista, Ditadura de Getúlio Vargas, em delação premiada32. Talvez o
prêmio para a delação dos porões das ditaduras brasileiras fosse manter-se
com vida — e, às vezes, nem isso.

3.4 Lei dos Crimes Hediondos (8.072/1990)
A Lei nº 8.072, promulgada em 25 de julho de 1990, surge como resposta à
crescente onda de criminalidade no País à época, constituindo uma verdadeira expressão do movimento de “Lei e Ordem”33, para o qual o crime e o

31

Idem, ibidem, p. 6.

32

GUSTAVO, Jader. Evolução da delação premiada como meio de persecução penal. In: Jus.

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/40461/evolucao-da-delacao-premiada-como-meio-depersecucao-penal>. 2015. Acesso em: 15 abr. 2017.

33	BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 91.
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criminoso são inimigos a serem eliminados pelo Estado a qualquer custo. O
referido dispositivo legal, além de dispor acerca dos crimes hediondos, nos
termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, foi responsável pela introdução do modelo de delação premiada no ordenamento jurídico brasileiro,
havendo sido esta realizada de modo incipiente — apenas positivando a aplicação do instituto para determinados crimes, além de não instituir qualquer
forma de proteção ao delator.
Foram instituídas duas formas de delação premiada. Primeiramente,
aquela positivada no § 4º do art. 159 do Código Penal34 (Extorsão mediante
sequestro), cuja atual redação foi determinada pela Lei nº 9.269/1996. Em tal
caso, exige-se que o crime tenha sido realizado mediante concurso de pessoas, não necessariamente integrando a associação criminosa, e que a delação
realizada junto à autoridade facilite a libertação do sequestrado, culminando na redução da pena de um a dois terços.
A segunda hipótese consistiu no art. 8º, parágrafo único, o qual abrange
a associação criminosa, voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, devendo haver denúncia à autoridade e consequente desmantelamento do grupo, acarretando na mesma redução de pena trazida pelo art. 7º.
Importa destacar que, embora a lei não haja definido tal “desmantelamento”,
este é entendido como a “necessidade de total interrupção da atividade criminosa”35, independentemente da quantidade de membros nela restantes.
Saliente-se, ainda, que a doutrina diverge acerca da extensão do benefício de redução da pena. Em face do uso dos termos “participante” e “as-

34

“§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade,

facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.”

35

MORAES, A.; SMANIO, G. Legislação Penal Especial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 56.
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sociado” no art. 8º da referida lei, seria possível entender que o primeiro
consistiria naquele indivíduo integrante da associação criminosa, que concorreu para a prática do delito, devendo a causa minorante ser aplicada
tanto no delito do art. 288 (atualmente denominado associação criminosa),
quanto no crime hediondo; já o “associado” integraria o grupo, mas não
haveria concorrido nos atos materiais do crime, devendo a diminuição da
pena incidir apenas no delito de organização criminosa.36
Parte da doutrina37, porém, entende que o termo “participante” estaria se
referindo ao partícipe do crime, e “associado”, ao coautor, em ambos os casos
incidindo a causa de redução da pena somente quanto ao crime tipificado
no art. 288. Isso porque o legislador, ao introduzir o § 4º no art. 159, visou
expressamente a diminuição da pena do delito material; se tal entendimento também fosse extensível à hipótese do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº
8.072/1990, haveria um dispositivo exclusivo para os delitos em questão prevendo a delação premiada.

3.5 Extorsão mediante sequestro: o § 4º do
art. 159 do Código Penal, acrescido pelo art.
7º da Lei de Crimes Hediondos
A Lei nº 8.072/1990 trouxe ao Direito brasileiro o instituto da delação premiada. Uma das modificações perpetradas foi a adição do § 4º ao art. 159 do Código
Penal, prevendo a possibilidade de colaboração premiada no crime de extorsão mediante sequestro cometido em concurso de pessoas.

36

JUNQUEIRA, G.; FULLER, P. Legislação Penal Especial. 5 ed., vol 1. São Paulo: Premier

Máxima, 2008, p. 922-925.

37

Idem, ibidem, p. 128.
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O delito de extorsão mediante sequestro se dá com a privação da liberdade de uma pessoa com o fim de obter vantagem, seja de ordem econômica
ou não.38 Deveras comum na década de 1990, nos Estados da Região Sudeste,
a extorsão mediante sequestro foi um dos principais crimes caracterizados
ab initio como hediondos. E, também, o primeiro a ter em si o instituto da
delação premiada.
Inicialmente, a delação premiada era cabível quando o crime fosse cometido pela então figura da quadrilha ou bando (atualmente, associação criminosa, art. 288 do CP), e o coautor denunciasse os comparsas e facilitasse a
liberação do sequestrado. Alteração posterior, contudo, ampliou ainda mais
o cabimento do instituto, fazendo-o ser aceito no caso de concurso de pessoas. Assim, o que dispõe o art. 159, § 4º do Código Penal, acrescido pelo art. 7º
da Lei nº 8.072/1990 e modificado pela Lei nº 9.269/199639.
A delação premiada, neste caso, pode ocorrer desde que haja duas ou mais
pessoas perpetrando o ato delituoso. A denúncia de um dos autores ou partícipes deve ter o condão de facilitar a libertação da pessoa sequestrada — sendo
esta condição sine qua non para a concessão do “prêmio” da redução de pena;
e, ainda, a informação que o concorrente deu deve ser útil para esse fato.40
O quantum de redução da pena será determinado de acordo com a
utilidade e as circunstâncias da delação perpetrada pelo agente na faci-

38	NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 73.

39	Novo § 4º: “se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade,
facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”.

40	NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p. 737.
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litação da liberação do agente, que deve verificar as condições concretas
para que ocorra.41

3.6 Crimes contra o Sistema Tributário (Art.
16, parágrafo único da Lei nº 8.137/1990)
A Lei nº 8.137/1990 se destina à tutela da ordem tributária, da ordem econômica — havendo sido tal matéria revogada em face da Lei nº 12.529/2011 — e das
relações de consumo, apresentando novas figuras típicas em razão da necessidade de proteção a tais bens jurídicos de titularidade difusa.42
Em seu parágrafo único do art. 1643, acrescido por meio da Lei nº
9.080/95, a referida legislação instituiu a redução de um a dois terços da
pena havendo confissão espontânea acerca da trama delituosa à autoridade policial, nos casos de crimes previstos na mesma lei e cometidos em
associação criminosa. Consoante Guilherme de Souza Nucci44, há que se
entender a “espontaneidade” da confissão em sentido diverso da mera
voluntariedade, importando no verdadeiro espírito de colaboração. Ademais, destaca-se que a eficácia exigida da delação abrange apenas a reve-

41	BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: dos crimes contra o patrimônio, os
crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 160.

42	BITTAR, Walter Barbosa. Delação premiada: direito estrangeiro, doutrina e jurisprudência.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 115-119.

43

“Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou

partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a
trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.”

44	NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 4 ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2009, p. 1.067.
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lação da trama delituosa, não sendo necessária a recuperação do produto
do crime ou mesmo a indicação dos demais coautores ou partícipes para
que incida o benefício.

3.7 Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro
(Art. 25 da Lei nº 9.080/1995)
Em relação aos crimes contra o sistema financeiro nacional, a delação premiada
foi introduzida a partir da Lei n° 9.080/1995, com o acréscimo de um novo parágrafo ao art. 25 da Lei n° 7.492/1986 da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional.45 Sob essa ótica, defende-se, neste trabalho, que, para ocorrer a redução de pena, além da confissão de participação do colaborador no grupo, deverá
ocorrer a revelação de toda a ação delituosa realizada pela quadrilha. Ademais,
a lei evidencia que o sujeito pode revelar tudo o que sabe, tanto para a autoridade policial, quanto para a judicial, pois a lei abrange a revelação para ambas.

3.8 Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas
(art. 13, incisos I, II e III da Lei nº 9.807/1999)
Como já delineada, a delação premiada é uma técnica que possui sua incidência em diversas leis do ordenamento jurídico brasileiro. No que concerne
à Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, que foi originada no intuito de
resguardar a integridade física e até mesmo psicológica das vítimas e testemunhas que possam ser ameaçadas, pode-se perceber que tal dispositivo

45

Art. 25. § 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor

“

ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda
a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.” (Incluído pela Lei nº 9.080, de
19/07/1995).
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também prevê a proteção da figura do delator, vez que, a depender do seu
testemunho, mesmo sendo réu de um processo criminal, este pode vir a ser
ameaçado graças à sua colaboração com o Estado.
Sendo assim, a Lei nº 9.807/1999 propõe em seus respectivos art. 1346e 1447
os possíveis benefícios decorrentes de uma delação premiada eficaz. Dessa
forma, ao analisá-los, pode-se inferir que a lei traz uma maior abrangência
e benefício para o colaborador primário, vez que prevê o perdão judicial. Até
então, as outras normas apenas traziam a benesse da diminuição do quantum da pena. Assim, o julgador deixaria de aplicar a pena, haja vista a análise
das circunstâncias, o papel do delator no crime, a relevância do seu depoimento, se a sua ajuda foi, de fato, efetiva para a resolução do delito, dentre
outras justificativas que poderiam embasar a sua decisão.
Vale ser destacado que, apesar de parte da doutrina defender que a Lei nº
9.807/1999 teria sido realizada com base no art. 159 do CP, qual seja, a extorsão mediante sequestro, há um entendimento doutrinário de que a aplicação da delação premiada deve ser considerada em sua generalidade, e não de

46

“Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial

e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado
efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração
tenha resultado: I - a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; II - a
localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial
do produto do crime.
Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado

e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.”

47

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e

“

o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização
da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação,
terá pena reduzida de um a dois terços.” (Lei nº 9.807/99)
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uma forma restrita a determinado tipo penal, uma vez que tal instrumento
normativo, como se pode ver acima, não traz expressamente uma definição
de para quais tipos penais estaria destinado.48
Tratando-se dessa possibilidade, Rogério Greco aduz que a lei não limitou a sua aplicação ao crime de extorsão mediante sequestro.49
E, como não há nenhuma expressa restrição para quem segue tal linha de raciocínio, deveria se interpretar, na dúvida, em benefício do réu, conforme, inclusive, o pensamento do próprio Greco, “havendo dúvida em matéria de interpretação, esta deve ser resolvida em benefício do agente (in dúbio pro reo)”.50 Resta
claro, então, que, desde que a Lei nº 9.807/1999 entrou em vigor, fica evidente que
a aplicação da delação premiada pode ser ampliada para outros tipos de crimes.

3.9 Lei de Lavagem e Ocultação de Bens
e Valores (Lei nº 12.683/2012)
A Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre o delito de “lavagem” ou ocultação de valores ou bens; trata-se de punir condutas que dissimulem, ocultem ou trans-

48	A delação premiada com o advento da Lei 9.807/99. In: Âmbito Jurídico. Disponível
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=11229&revista_caderno=3>. Acesso em: 01 mai. 2017.

49

“Pela redação do mencionado art. 13, tudo indica que a lei teve em mira o delito de extorsão

mediante sequestro, previsto no art. 159 do Código Penal, uma vez que todos os seus incisos a ele
se parece amoldar. Contudo, vozes abalizadas em nossa doutrina já se levantaram no sentido de
afirmar que, na verdade, a lei não limitou a sua aplicação ao crime de extorsão mediante sequestro,
podendo o perdão judicial ser concedido não somente nesta, mas em qualquer outra infração
penal, cujos requisitos elencados pelo art. 13 da Lei nº 9.807/99 possam ser preenchidos.” GRECO,
Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010, p. 685.

50

Idem, ibidem, p. 40-41.
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formem em bens lícitos recursos financeiros ou bens oriundos de infrações
penais. Tal delito é estreitamente identificado com crimes perpetrados por
poderosas organizações criminosas ou delitos de “colarinho branco”51.
A referida legislação de 1998 trouxe um dispositivo especial no art. 1º, § 5º,
que resultou numa mudança do paradigma da delação premiada até então,
pois a utilização do instituto era pouco atrativa em virtude dos prêmios fornecidos pelas outras legislações, tendo em vista que se manteria o cumprimento de pena privativa de liberdade do acusado – que cumpriria sua pena
ao lado de quem traiu, correndo risco de morte52.
A lei posterior de Lavagem e Ocultação de Bens e Valores, de 201253, realizou uma mudança profunda na estruturação da delação premiada. O
presente dispositivo normativo54 realizou, portanto, profundas mudanças.
A colaboração pode se dar a qualquer tempo — inclusive após o trânsito em julgado da sentença, como defendem Renato Brasileiro55 e Guilherme

51

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8ª ed. Rev., atual.

e ampl., vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 454.

52	LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação especial criminal comentada. 3ª ed. Rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 350.

53	Lei nº 12.683, de 09 de julho de 2012, alterando o art. 1º, § 5º da Lei nº 9.613/1998.
54

“§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto

ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por
pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com
as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime.” (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

55

Idem, ibidem, p. 350.
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Nucci56 — e a delação deverá conduzir à apuração da infração penal, à identificação da autoria e à localização dos objetos do crime. A colaboração deve
ser espontânea, vindo do acusado sem coação externa, e eficaz, atingindo um
dos fins requeridos pela disposição.57
A colaboração premiada nos delitos de lavagem ou ocultação de bens e
valores tem amplas vantagens, que vão da redução de pena à possibilidade de
perdão judicial. Age o instituto como forma de atrair o acusado à colaboração,
após declarar-se coautor ou partícipe do delito, fazendo com que a persecução
criminal chegue a apurar a infração, os autores ou os bens ocultados ou lavados.

3.10 Lei do Crime Organizado (art. 4º da Lei nº
12.850/2013)
No presente tópico, mais detidamente serão abordados os requisitos, o procedimento e os direitos do colaborador. A bem do rigor, será discutida uma
noção mais teórica e procedimental do instituto, mormente no que diz respeito às suas exigências, aos seus desdobramentos e aos seus efeitos.

3.10.1 Requisitos
O artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, que inaugura a Seção I, denominada como
“Da Colaboração Premiada”, traz no caput a primeira das duas noções de
importância fulcral no estudo do tema em análise, qual seja, a colaboração
efetiva e voluntária com o processo criminal por parte do acusado. Conforme
Guilherme de Souza Nucci58, tais conceitos devem ser entendidos de forma a

56

Ibis, ibidem. p. 458.

57

Ibis, ibidem, p. 348.

58	Dentro da visão elaborada pelo autor, vê-se que: “a medida da eficiência da cooperação será
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não deixar espaço para interpretações dúbias. Ou seja, é de suma importância que o colaborador não tenha sido coagido.
No entanto, não se exige que a delação seja feita de forma espontânea,
considerando voluntária a colaboração, desde que o delator aceite livremente a proposta de acordo. Ademais, a colaboração premiada deve ser efetiva, sendo o benefício concedido apenas nos casos em que, após obtenção
das informações dadas pelo colaborador, concretize-se ao menos algum
dos resultados elencados nos incisos I a V do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013.

3.10.2 Direitos do colaborador
Na referida legislação, em seu artigo 5º, estão previstos os direitos do colaborador, quais sejam: usufruir de medidas de proteção previstas na legislação
específica, ter nome, qualificação, imagem e demais informações particulares
preservados, ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e
partícipes, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. E, por fim, cumprir
pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados.

3.10.3 Procedimento
Indo adiante, é importante tecer alguns comentários acerca da estrutura
procedimental do instituto em análise, a fim de elucidar quaisquer dúvi-

verificada pelo preenchimento dos demais requisitos. Quanto à voluntariedade, significa agir
livre de qualquer coação física ou moral, embora não se demande a espontaneidade (sinceridade
ou arrependimento)”.
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das. A delação, segundo preceitua Guilherme Nucci59, pode ser feita tanto
na fase investigatória quanto em juízo. Por outro lado, discordando do referido autor, Eugênio Pacelli60 afirma ser inconstitucional essa possibilidade de capacidade postulatória e de legitimação ativa dada ao delegado de
polícia para ter essa autonomia perante a persecução penal, ensejando a
redução ou substituição da pena e a extinção da punibilidade, pelo cumprimento de acordo de colaboração.
Tal inadequação, na nossa ótica, se dá pelo confronto literal de duas previsões legislativas. No § 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, fica evidente a
possibilidade de requerimento de perdão judicial por parte do delegado de
polícia. De modo diferente, o caput do referido artigo assevera que é necessário o impulso das partes para a concessão dos benefícios e, sendo assim, é
excludente a possibilidade do delegado no rol de habilitados para o pedido
de benesses, tendo em vista que não é parte processual. Consequentemente, faz-se mister a necessidade de prévia manifestação do Ministério Público
quanto à propositura de acordo por parte de delegado de polícia.
A aplicação do perdão, após requerimento do parquet, pode ser a qualquer tempo, conforme preceitua o § 2º do artigo 4º da Lei do Crime Organizado, desde que dentro do período em que se segue a investigação até a
sentença. Vale ressaltar ser a pena somente passível de redução até a metade,
quando já proferida a decisão condenatória, sem mais possibilidade de con-

59	NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2015, p. 47.

60	PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 17. ed. Comentários ao CPP. 5. ed. Lei nº
12.850/2013. Disponível em: <http://eugeniopacelli.com.br/atualizacoes/curso-de processo-penal17a-edicao-comentarios-ao-cpp-5a-edicao-lei-12-85013-2/>. Acesso em: 08 mai. 2017.
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cessão do perdão judicial, extinguindo a punibilidade, conforme prevê o § 5º
do mesmo artigo 4º. Há a possibilidade de outro benefício, quando a condenação já resta proferida, sendo aplicável a progressão de regime, ainda que
não estejam configurados os requisitos objetivos exigidos regularmente na
aplicação de tal direito do apenado.
É importante frisar que, por vezes, a colaboração poderá demandar
maiores informações, uma apuração mais elaborada dos dados, a fim de
evitar quaisquer incertezas ou imprudências, até que seja requerida, frente
ao magistrado, a concessão do benefício. Portanto, haverá possibilidade de
suspensão do prazo para oferecimento da denúncia por seis meses, o qual
poderá ser prorrogado por outros seis meses.
No processo de negociação do acordo para a delação premiada, o legislador exclui o magistrado, acertadamente, por meio do § 6º do artigo
4º da lei em comento. Ao julgador caberá apenas a homologação do que
for acordado entre o acusado, seu defensor, o Ministério Público e, eventualmente, o delegado, desde que respeitada a lei. Ato contínuo, deve ser
lavrado termo por escrito, remetendo-se ao juiz para que realize a homologação, tudo isto conforme o artigo 6º da Lei nº 12.850/2013.
Haverá necessidade de sigilo geral, como se pode aferir em leitura ao artigo 7º61 do texto legal em estudo.
Após o recebimento, o magistrado poderá optar por conceder a homologação ou indeferi-la. Na primeira hipótese, os termos acordados produzirão,

61

“Art. 7º Restringindo-se o acesso aos autos ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de

polícia, com vistas a garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse
do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito
de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências
em andamento.”
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então, todos os seus efeitos jurídicos. Por outro lado, na segunda situação,
haja vista irregularidade, ilegalidade ou inadequação ao caso em análise, o
juiz poderá indeferir o pedido ou adaptá-lo ao caso concreto.
A lei prevê ainda a retratação de qualquer uma das partes, seja o parquet ou o acusado, conforme preceitua o § 10º do artigo 4º. Em não havendo
sucesso na obtenção de provas, conforme leciona Nucci, como prometido
pelo delator, é permitida então a retratação ao órgão acusatório, após observar que o mecanismo não terá o mesmo êxito que almejou62. Pode o acusado, também, retratar-se, após entender que a delação trará para si mais
prejuízos que benefícios nas suas pretensões. Importante asseverar que a
retratação deverá ser realizada após a homologação do magistrado e antes
da sentença condenatória.

4 Considerações finais
Por derradeiro, tendo em vista o cômputo das discussões que cercam o instituto da colaboração premiada, é importante que se faça um balanço de suas
vantagens e desvantagens; apanágios e malefícios. Se, por um lado, o mecanismo em comento é utilizado como forma de auxiliar a Justiça e a persecução penal; de outra ótica, é considerado por muitos como incentivo à traição,
estando eivado de imoralidade.
De pronto, o esclarecimento acerca das nuances do Direito Penal é altamente pertinente e depende, sobretudo, da visão sistemática do seu funcionamento, da sua estrutura e dos elementos que o compõem. Consequente-

62

Idem, ibidem, p. 49.
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mente, foi imprescindível analisar alguns pormenores da delação premiada,
desde o seu conceito, a sua origem, o alcance das normas, com suas especificidades, bem como compreender as práticas que conduzem e influenciam as
formas como se deve lidar com o crime nos dias atuais.
Ao analisar as origens do instituto, percebe-se o acentuado caráter inquisitivo da atuação estatal, haja vista a violação da integridade física do acusado com
o fim de alcançar sua própria confissão e a indicação de demais agentes envolvidos no delito, reforçando a persecução a uma verdade absoluta (supostamente
existente). Noutro passo, há que se considerar o contexto dos dias atuais para
compreender a atual positivação da colaboração premiada nos mais diversos
ordenamentos jurídicos: seu fundamento reside, sobretudo, na disseminação
da criminalidade organizada, passando tal técnica a constituir uma forma de
compreensão e possibilidade de investigação deste tipo de delito, dada a sua alta
complexidade e frequente fracasso na sua investigação e punição devida.
Atualmente, a delação premiada configura-se como meio para a restauração da própria ordem social afligida pela criminalidade, salientando a
evolução do instituto no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei de
Proteção a Vítimas e Testemunhas, conferindo maior segurança ao delator e
a possibilidade de perdão judicial em face da delação, tornando-a vantajosa
para a parte disposta a revelar a trama delituosa e, assim, permitindo a suposta efetivação de tal instituto.
Cabe ressaltar, entretanto, que a realização da delação premiada pode,
muitas vezes, acarretar uma não aplicação de penas privativas de liberdade
para agentes de crimes de notória gravidade, a exemplo das práticas massivas de corrupção, as quais atingem toda a coletividade. O instituto acabaria,
pois, por ceifar a pena de sua finalidade retributiva e até mesmo preventiva.
No contexto de sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro, a delação premiada seguiu o esquema de outros países, na medida em que essa
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legislação tem sido usada para coibir graves crimes de repercussão na estrutura do Estado, como a existência da máfia, do terrorismo e, no nosso caso,
da secular corrupção.
Mas o figurino importado não veste alguns postulados do sistema brasileiro: a confissão chegando à autoacusação e extrapolando para a delação
desequilibra o princípio da paridade de armas, na medida em que a traição,
a delação de outrem, resvala, comumente, para a invenção e a mentira e, se
for um caso de calúnia, a parte inocente arca com prejuízo de várias ordens e
de forma institucionalizada, já que o postulado de que a delação teria de ser
provada fica apenas na teoria.
Fere de morte o princípio adotado no Brasil da obrigatoriedade, nos crimes de ação pública incondicionada, em favor do princípio da oportunidade, que, por sua vez, atinge de forma desorganizada o regime da aplicação
de penas, quando permite remexer num suposto trânsito em julgado, revogando penas anterior e legalmente aplicadas. É um desmanche de princípios em cascata.
Na engrenagem interna dos vários diplomas legais que preveem o instituto, certos aprimoramentos são desejáveis para que atinja sua finalidade,
como retirar da autoridade policial, o delegado, o poder de negociar, porque
sequer é parte processual e não tem a atribuição de interferir em postulações
e decisões do juízo, sendo mais aberrante admitir negociações com criminosos delatores fora do processo, na fase do inquérito policial ou nem isso,
como nos procedimentos investigativos preliminares. Esse aspecto é de flagrante ilegalidade.
O item sigilo das delações mostra-se de uma constante fragilidade,
para não se dizer leniência, frouxidão, nesse controle. Os constantes vazamentos, que nem precisam ser seletivos, desmoralizam o instituto. Não há
também, nesse mecanismo, nem espontaneidade nem voluntariedade, na

nº 2 – março de 2018 | 41

medida em que o medo, o pavor e a ameaça de uma possível prisão retiram
qualquer base de liberdade do acusado, sendo ferida a voluntariedade do
acusado sistematicamente.
Aliás, o sistema jurídico-penal depender da colaboração de acusados se
compara com a “boa vontade” dos extorsionários. Para que haja a delação,
há de haver a colaboração dos acusados, atitude totalmente anárquica na
apuração de crimes, sem nenhuma exemplaridade.
Ao contrário, a anarquia desorganiza para piorar o que já era deficiente,
premiando a inversão de valores, da feita que da investigação até o fechamento do caso a suposta confiança, a colaboração, são manifestações dessa
inversão. A prática, também, acomoda a busca de meios e modos de investigação, causando uma letargia no impulso proativo de investigar.
Por fim, implica salientar que o presente estudo não possui o objetivo de
elucidar todas as questões pendentes acerca do tema, mas, para além de incentivar o debate, identificou pontos críticos sobre os procedimentos utilizados para solucionar os crimes no País.
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resumo

O artigo trata de tema recorrente no Estado de Pernambuco que
não tem sido enfrentado para benefício da população ribeirinha das bacias hidrográficas: são as enchentes que ocasionam
prejuízos consideráveis e até mesmo atingindo vidas humanas.
Incumbe ao Estado tratar com seriedade o assunto para definir
ações e propiciar remédios eficazes para solucionar tais problemas, sendo área específica de atuação do Ministério Público, no
caso específico, de Pernambuco.

Paravras-chave: Bacias hidrográficas; populações ribeirinhas;
áreas de preservação ambiental; repetição de eventos naturais;
moradia digna; Constituição Federal; legislação ambiental.
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1 Conceituação
A divisão hidrográfica de Pernambuco contempla treze bacias hidrográficas, nove grupos interioranos, seis grupos litorâneos e mais a Ilha de Fernando de Noronha. Dois terços do território estadual se inserem na Bacia
Hidrográfica do São Francisco, que é uma bacia nacional, uma vez que se
insere em diversos Estados, desde o Distrito Federal, nascendo em Minas
Gerais e passando pela Bahia, limitando-a com o Estado de Pernambuco e
servindo de limite entre este e o Estado de Alagoas, que, por sua vez, serve
de limite entre Alagoas e Sergipe.
Mencionamos as treze bacias hidrográficas pernambucanas, iniciando a
partir das sub-bacias do interior, como Brígida, Garças e Pontal, Terra Nova,
Pajeú e Moxotó, Ipanema e Mundaú, estas todas tendo como escoadouro o
Rio São Francisco, de cuja bacia são tributárias.
Mais as bacias do Ipojuca, do Capibaribe, do Goiana, do Sirinhaém e
do Uma, todas escoando no Oceano Atlântico. Há um número enorme de
micro-bacias que são afluentes das diferentes bacias carreando para elas
seus efluentes mais diversos. Além disso, contam-se nove grupos interioranos e seis grupos litorâneos (por exemplo, o Rio Jaboatão, o Rio Botafogo e outros).
Bacia hidrográfica é um ecossistema, se considerada como um todo, ou
um conjunto de ecossistemas interligados, no qual as características são
modificáveis nas condições naturais em prolongados tempos geológicos; e
tem seu valor, devendo ser estudada, analisada e bisbilhotada pelo homem
antes de realizar qualquer interferência para transformá-la em algo que
traga desequilíbrio capaz de torná-la irreconhecível por totalmente degradada. Naturalmente, a bacia hidrográfica tem a função de carrear as águas
nela presentes ou que nela se precipitam para serem utilizadas pelos seres
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vivos em geral e pelo homem, em particular, sendo necessário preservar
todos os elementos que signifiquem o equilíbrio em relação à quantidade e
à qualidade dessas águas.
Dessa forma, o ecossistema relativo à bacia hidrográfica deve ser preservado como um direito de todos e, no dizer da Constituição Federal
de 1988, no inciso I do parágrafo primeiro do art. 225: “Para assegurar a
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas”.
É necessário, pois, preservar e restaurar, sempre que for o caso, o ecossistema bacia hidrográfica, para que possa reencontrar suas condições
naturais, obtendo sua renaturalização. É um ecossistema ecológico essencial (existe algo mais essencial para a vida do que água e ar?).
O fato é que todas as nossas cidades se inserem em bacias hidrográficas, pois há correntes de água por toda parte e se dirigem sempre a
um rio principal, que é o exutório da bacia. Dessa situação resulta que
todos os problemas da falta de políticas públicas de proteção (não tratamento do lixo, falta de saneamento básico e outras atividades poluentes)
repercutem intensamente nas bacias hidrográficas e exigem de todos,
especialmente do Poder Público, mas não apenas, a consciência e ação
para não deixar desmatar impunemente, não deixar que efluentes não
tratados cheguem aos ambientes aquáticos, enfim, organizar-se, sociedade e Poder Público, para as proteções exigíveis para ecossistema tão
essencial para uma vida digna do homem e dos seres vivos em geral. É
necessário o exercício da cidadania para que as comunidades possam
discutir estas e outras questões e exigir dos governantes a priorização
das ações que resultem em benefícios gerais, como é o caso desta matéria
que tratamos neste escrito.
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2 O problema dos eventos
naturais que se repetem
Um assunto que chama a atenção de quem se debruça sobre as questões das
cheias ocorridas em diversas bacias hidrográficas e que não têm uma interferência do poder estatal para que sejam evitados os casos de invasão pelas
águas de áreas habitadas (cidades, vilarejos, habitações em fazendas etc.). Antes de qualquer coisa é dever do Estado (União, Estados Federados e Municípios) fazer com que as pessoas não habitem locais que são próprios das águas
em ocorrências de cheias e, não tendo sido feito isto, que haja uma ação efetiva
para afastá-las de tais áreas, claro, disponibilizando outras áreas que sejam
adequadas. Isto deriva diretamente dos direitos e deveres do Estado e da cidadania determinados em nossa Constituição cidadã de 1988. No respeito a tais
determinações e com as ações decorrentes seriam evitadas as tragédias quase
anuais nas quais se verifica um estado permanente de casos em que as pessoas
perdem seus bens e, com frequência, também suas vidas.
Claro que tais providências, necessárias, não impediriam a construção
de barragens adequadas e apropriadas a cada situação, sem, entretanto, o
sentido de proteção que já estaria satisfeito com as ações acima apontadas.
O que se exige do Poder Público é uma observação mais eficiente dos
problemas e a consequente tomada de medidas adequadas e eficazes para
resolvê-los de forma permanente.
Percebe-se que, em verdade, as cheias são aclamadas por alguns governantes, pois criam-se oportunidades para destinação de recursos para
criação de estruturas que solucionariam os problemas. O que se dá é que as
escolhas para tanto são insuficientes ou até mesmo inadequadas, a par de
servirem também para o desvio de grande parte dos recursos para outras
finalidades nada condizentes com a solução dos problemas, ao contrário.
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Se há, no Estado, que se considere, estrutura de proteção ambiental e outros órgãos específicos de previsão do tempo, coleta e distribuição de águas,
desassoreamento de rios e controle de nascentes dos cursos d’água, como
é possível entender que os mencionados problemas permaneçam sem soluções adequadas?
Eu diria que é impossível que tais órgãos técnicos não tenham servidores
com suficiente inteligência para captar a essência de tais problemas e apontar soluções que derivam diretamente de sua compreensão.
Não sendo, porém, deles a obrigação de resolução dos problemas, é necessário que outras instâncias sejam acionadas para agirem em benefício
do meio ambiente e das comunidades sempre afetadas pelos eventos cíclicos da natureza.

3 Instâncias acionadoras
e acionáveis
Para dar encaminhamento de ação para solucionar os problemas que brevemente apontamos, devemos verificar que instâncias estatais podem dar solução e necessitam sair da inércia ocorrente. Há gestores que não possuem a
necessária habilidade para desenvolver atividades capazes de influenciar as
instâncias governamentais e até desistem se as barreiras postas são impermeáveis ao seu trabalho de convencimento. Assim ficam as ações reduzidas a
discussões sem consequência, mesmo que documentadas e com decisões encaminhadas às instâncias de poder.
Restam as instâncias jurisdicionais, tais como Ministério Público e Poder
Judiciário, acionáveis pela população ou por integrantes dos órgãos governamentais, indiretamente, quando se dão discussões em estruturas com-
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partilhadas com a população (Conselhos de Meio Ambiente e de Recursos
Hídricos, por exemplo).
O Ministério Público pode agir de moto-próprio desde que conheça a
situação de algum modo, abrindo procedimento administrativo por meio
do qual investiga inteiramente a situação e chama os responsáveis para assumirem suas obrigações, seja o Estado, sejam os particulares (indivíduos
ou empresas).
A investigação pode encontrar a necessidade de ação dos responsáveis
para atuarem na conformação do Direito em âmbito civil ou no caso de conduta criminal esta será objeto de ação penal encaminhada ao Poder Judiciário. Se os resultados da investigação se situam ao âmbito cível, o Ministério
Público deve abrir um procedimento administrativo que, em conclusão, servirá para encaminhamento de Recomendação, de Proposta de Compromisso
de Ajustamento de Conduta ou, na falta de resposta às duas possibilidades,
instauração do devido processo judicial por meio de uma Ação Civil Pública.
Há questões muito complexas, como as que estamos examinando, para
as quais os encaminhamentos são sempre demorados e as soluções quase nunca chegam por tais meios, especialmente quando há má vontade da
parte dos gestores públicos.
Invocada é sempre a necessidade de perícias e investigações para que
o assunto seja inteiramente desvendado e sejam tomadas as medidas adequadas para obter as finalidades corretas, além da busca sempre complexa
de recursos públicos, que para tais fins são sempre difíceis e demorados.
Fica mais fácil organizar recursos para a construção de seis barragens
em determinada bacia hidrográfica e, ao final, construir apenas uma, não
se sabendo que fim levou o restante dos recursos previstos para as outras
cinco barragens, estruturas que, a todo ver, são inadequadas e insuficientes
para por em ordem as necessidades da população da tal bacia hidrográfica.
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O que preconizamos pode parecer sonho, porém carrega um bom peso
de realidade, desde que se considere que as margens dos rios são espaços
próprios das águas e sua proteção, levando a sério a legislação adequadamente interpretada, pode perfeitamente levar a ações consequentes e
capazes de efetivamente resolver a questão posta. Até é possível que os
custos sejam menores que os despendidos em ações espetaculares de
construção de barragens e outras providências menos capazes de afastar
do povo o problema de que se trata (invasão pelas águas de seu próprio
espaço territorial).

4 Ações possíveis para solução
dos problemas
As análises acima expostas obrigam-nos a apontar possíveis ações consequentes e capazes de realizar as correções necessárias para a solução dos problemas apontados. É o que buscaremos sinalizar.
Antes de mais nada, é dever dos poderes públicos escutar a população
atingida pelas enchentes para ouvir seus reclamos e impedir que soluções
“políticas” sejam realizadas por quem não tem capacidade de verificar as
reais condições e necessidades para encontrar a verdadeira solução e não
apontar medidas que se mostrarão, não apenas ineficazes, mas reprodutoras das mesmas mazelas já descritas (exemplo: reconstruir imóveis na mesma área anteriormente atingida).
A comunidade necessita também de orientação para não acolher soluções fantasiosas daqueles que se apropriam de um discurso de socorro que
poderão trazer em benefício dela, em verdade em seu próprio benefício,
como carreiristas políticos nada oferecendo de real.
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Orientações devem também ser dadas às comunidades para que não
retornem aos espaços desocupados obrigatoriamente e efetivar ações de
impedimento dos recalcitrantes e daqueles que constroem casas no intuito
de passá-las a outros, vendendo-as nem que seja por bagatelas (uma bicicleta, por exemplo).
Afinal, o Poder Público oriente, mas, igualmente, auxilie com recursos
necessários para realocação das comunidades, consistindo em desapropriação de áreas para a finalidade de construção de imóveis em locais seguros e
com a compra em módicas prestações pela comunidade.
Ao Ministério Público incumbe um papel dos mais importantes neste assunto: exercer o múnus constitucional de instigador, orientador, impulsionador e liderança no sentido de obter as políticas públicas necessárias do tema
tratado, cumprindo fielmente seu papel de fiscal da lei.
Havendo seriedade nas ações, com certeza as comunidades serão satisfeitas em suas necessidades e os problemas serão resolvidos a contento.
Parece utopia, mas é este o caminho a seguir.
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resumo

O presente artigo tem por escopo analisar o crime de estupro de
vulnerável cometido contra deficiente mental, à luz das inovações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tendo como ponto
de partida a reflexão de que é imprescindível a análise das condições da pessoa portadora de enfermidade, vale dizer, as disposições psíquicas para manter uma relação, como expressão da
sua sexualidade. Ausente o discernimento necessário, devidamente comprovado, caraterizado está o crime do art. 217-A, § 1º,
do Código Penal, em sua perfeição típica, visto que são situações
totalmente distintas aquela em que o sujeito faz sexo com um
deficiente mental, de forma consentida e discernida, daquela
em que esse mesmo sujeito se aproveita da enfermidade mental,
para usar o deficiente, inepto para o ato, apenas como objeto da
sua própria lascívia.

Paravras-chave: Status constitucional; dignidade da pessoa
humana; deficiente mental; estupro de vulnerável; Estatuto da
Pessoa com Deficiência; inclusão social; Abolitio criminis; tipicidade
conglobante; discernimento; caso concreto.
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1 Introdução
Em 06 de julho do ano de 2015, foi promulgada a Lei nº 13.146/2015, com status
de emenda constitucional, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais, por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1º).
Tendo como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional,
em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição Federal, o referido documento traduz um dos maiores avanços para a
comunidade de pessoas portadoras de deficiência física, mental, intelectual
ou sensorial, na luta pelo direito à igualdade de oportunidades e contra qualquer espécie de discriminação.
Especificamente quanto ao tema que aqui nos dispomos a enfrentar, o
art. 6º do estatuto assevera que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: “(I) casar-se e constituir união estável; (II) exercer direitos sexuais e reprodutivos; (III) exercer o direito de decidir sobre o
número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução
e planejamento familiar (…)”.
Em verdade, o estatuto deixa claro que o seu objetivo é retirar o tema da órbita exclusiva da incapacidade da pessoa para o da inclusão social, até mesmo
no que diz respeito ao polêmico tema da sexualidade. Como se sabe, a sexualidade das pessoas portadoras de deficiência mental sempre foi um tabu da
sociedade moderna, a qual desconsiderou, por séculos, que o deficiente, como
qualquer outra pessoa, tem necessidade de expressar a sua sexualidade, independentemente do grau de constrangimento social que isso possa causar.
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Em boa hora, o estatuto compreendeu que reprimir referida sexualidade
não vai fazer com que ela desapareça. Pelo contrário, entendeu-se que as tentativas de dessexualizar o deficiente irão apenas angustiá-lo e torná-lo um ser humano agressivo. A repressão pura e simples pode, inclusive, alterar o seu equilíbrio emocional, diminuindo as possibilidades de um desenvolvimento melhor.
Pois bem, à luz desse novo panorama normativo, as indagações que surgem para aqueles que militam na órbita do Direito Penal são as seguintes: (a)
como fica o tipo do art. 217-A, § 1º, do CP, no contexto de uma relação consentida? (b) É caso de abolitio criminis? (c) A partir de agora, a conduta passou a
ser atípica, do ponto de vista conglobante, visto que o próprio ordenamento
jurídico passou a permiti-la?
Para nós, a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, enquanto
manifestação do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, veio para jogar luzes sobre o tema, pondo fim a eventuais incompreensões ainda existentes.

2 Desenvolvimento
Idealizada pelo penalista argentino Eugênio Raul Zaffaroni1, com larga
aceitação no Brasil, a teoria da tipicidade conglobante surge, conforme as
palavras do próprio autor, como um “corretivo da tipicidade legal”, visando
à harmonia do Direito Penal com todo o ordenamento jurídico.
De acordo com a referida teoria, o fato típico pressupõe que a conduta
esteja proibida pelo ordenamento jurídico, como um todo, globalmente con-
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siderado. Assim, quando algum ramo do Direito, civil, trabalhista, administrativo, processual ou qualquer outro, permitir o comportamento, o fato será
considerado atípico. O Direito é um só e deve ser analisado como um todo,
um bloco monolítico, não importando a sua esfera (a ordem é conglobante).2
Nessa perspectiva, se passarmos a considerar a prática do ato sexual consentido com um deficiente mental como algo tolerado e até, de certo modo, estimulado
pelo ordenamento jurídico, estaremos diante de um ato plenamente normativo e,
portanto, atípico do ponto de vista conglobante, já que, para Zaffaroni, não é possível conceber-se a situação de um determinado ramo do Direito incentivar e outro,
simplesmente, condenar a mesma conduta juridicamente relevante.
Por outro lado, é de conhecimento amplo, também, até para os mais leigos, que existe uma infinidade de anomalias psíquicas catalogadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10), cada qual com o seu respectivo
grau de profundidade e de repercussão, variando entre distúrbios de alcance
quase que inexpressivo, capazes de oportunizar, ao seu detentor, uma vida
absolutamente normal, até anormalidades mais sérias, as quais impõem um
acompanhamento médico mais rigoroso.
Repare-se, nesse mesmo sentido, que até o conceito de pessoa maior, absolutamente incapaz, não existe mais, visto que o estatuto trouxe significativa modificação no art. 3º do Código Civil, que trata da incapacidade absoluta.
O próprio Ministério Público, aliás, por intermédio do CNMP, elaborou uma
cartilha para tratar, agora, da interdição na modalidade chamada parcial3.
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Pois bem, a nosso ver, no que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, sem violência real, a leitura correta, à luz do atual cenário normativo,
passa, necessariamente, pela análise das condições da pessoa portadora da
enfermidade, vale dizer, ter-se-á que averiguar, no caso concreto — valendo-se
da expertise de um profissional competente — se o deficiente mental detém, ou
não, o necessário discernimento para a prática do ato.
Caso afirmativa a resposta, ou seja, se ficar demonstrado que o deficiente
praticou o ato com a compreensão devida, impõe-se o reconhecimento do
fenômeno da abolitio criminis, visto que a conduta é atípica, inclusive do
ponto de vista conglobante.
Note-se, aliás, que, nesse aspecto, o estatuto veio apenas para reforçar e
esclarecer algo que já era presente em nosso ordenamento, dado que, desde
a edição da Lei nº 12.015/2009, em que a presunção de violência foi extirpada
do nosso ordenamento jurídico, é necessário apurar se a deficiência mental
de que padeça alguém ocasiona a falta de discernimento.
Entendemos, portanto, que só o caso concreto dirá se o deficiente mental
reúne, ou não, as condições psíquicas para manter uma relação, como expressão da sua sexualidade, pondo-se por terra, definitivamente, o superado
entendimento anterior (art. 224, b, do CP, revogado pela Lei nº 12.015/2009).
Como consectário lógico, ausente o discernimento necessário, devidamente comprovado, caraterizado está o crime do art. 217-A, § 1º, do Código
Penal, em toda a sua plenitude típica. Com efeito, são situações totalmente
distintas aquela em que o sujeito faz sexo com um deficiente mental, de forma
consentida e discernida, daquela em que esse mesmo sujeito aproveita-se da
enfermidade mental, para usar o deficiente, inepto para o ato, apenas como
objeto sexual da sua própria lascívia.
Este é, portanto, o ponto nodal a ser enfrentado pelo promotor de Justiça
criminal, sob a égide da Constituição Federal de 1988 e após o advento do
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Estatuto da Pessoa com Deficiência: saber distinguir o deficiente, enquanto
sujeito de direito, e, desse modo, plenamente capaz de manter a sua vida sexual, saudavelmente, daquele enfermo mental, vítima da exploração sexual
de outrem, tido como objeto, impondo justa punição àqueles que atentem
contra a sua dignidade sexual.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, logo, teve, sim, repercussões na
esfera penal, mas apenas para tornar mais sólida e clara a tutela protetiva e
garantidora de direitos do deficiente, dando contornos mais precisos a uma
realidade normativa que, a despeito de já existir, ainda ensejava inseguranças e incertezas quanto à sua aplicação.

3 Considerações finais
À vista de tudo que foi exposto, concluímos:
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa claro que o seu objetivo é

retirar o tema da órbita exclusiva da incapacidade da pessoa para o da inclusão social, até mesmo no que diz respeito ao polêmico tema da sexualidade.
2. No que diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, sem violência

real, a leitura correta, à luz do atual cenário normativo, passa, necessariamente, pela análise das condições da pessoa portadora de enfermidade, vale
dizer, ter-se-á que averiguar, no caso concreto, se o deficiente mental detém,
ou não, o necessário discernimento para a prática do ato.
3. Só o caso concreto dirá se o deficiente mental reúne as condições psí-

quicas para manter uma relação, como expressão da sua sexualidade, sendo
certo que, em sendo positiva a resposta, deverá ser reconhecido o fenômeno
da abolitio criminis, visto que a conduta é atípica, inclusive do ponto de vista
conglobante, pondo-se por terra, definitivamente, o superado entendimento
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anterior de que haveria verdadeira violência presumida (art. 224, b, do CP,
revogado pela Lei nº 12.015/2009).
4. Ausente o discernimento necessário, devidamente comprovado, cara-

terizado está o crime do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, em sua perfeição típica, visto que são situações totalmente distintas aquela em que o sujeito faz
sexo com um deficiente mental, de forma consentida e discernida, daquela
em que esse mesmo sujeito aproveita-se da enfermidade mental, para usar
o deficiente, inepto para o ato, apenas como objeto da sua própria lascívia.
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, logo, teve, sim, repercussões na

esfera penal, mas apenas para tornar mais sólida e clara a tutela protetiva e
garantidora de direitos do deficiente, dando contornos mais precisos a uma
realidade normativa que, a despeito de já existir, ainda ensejava inseguranças e incertezas quanto à sua aplicação.
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resumo

O presente artigo objetiva demonstrar que as funções do Ministério Público brasileiro na área relacionada à execução da pena
privativa de liberdade possuem características peculiares, haja
vista que sobrelevam a essencial atuação na salvaguarda dos
direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade. Nesse
viés, através da sedimentação do papel do Ministério Público
como defensor da sociedade, após o transcurso de 30 anos da
Constituição Cidadã de 1988, observar-se-á que, utilizando-se
do recurso exegético da analogia in bonam partem, se poderá
sustentar a viabilidade do instituto da remição pelo trabalho
externo quando o reeducando estiver cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto. As orientações aqui apresentadas baseiam-se em uma análise crítica da doutrina, da legislação e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Paravras-chave: Atuação do Ministério Público; execução penal;
direitos da pessoa privada de liberdade; remição da pena; trabalho do
preso; regime aberto de cumprimento de pena.
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“O preso, como trabalhador, identifica-se com a sociedade. O homem livre trabalha, o preso também.”
Carmem Silvia de Moraes1

“O trabalho e a dignidade da pessoa humana, portanto, são dois valores indissociáveis, uma vez que a Constituição não concebe a dignidade sem o trabalho e o
trabalho sem a dignidade.”
Sâmara Eller Rios2

1 Introdução
O Ministério Público brasileiro, com a nova roupagem que lhe conferiu a Carta Magna de 1988, no decurso desses quase trinta anos, foi paulatinamente ganhando contornos de Instituição vocacionada à defesa da cidadania
e, a despeito de se incumbir de realizar a Justiça Penal como dominus litis,
não se descuidou de buscar a humanidade da pena privativa de liberdade,
agindo para garantir às pessoas privadas de liberdade o respeito aos princípios constitucionais derivados do princípio reitor da dignidade da pessoa
humana, além dos direitos infraconstitucionais encravados na legislação de
regência das execuções penais.
A Lei de Execução Penal já é inaugurada em seu art. 1º definindo o
seu objetivo e indicando a preocupação com a harmônica integração so-

01

BARROS, Carmem Silvia de Moraes. A individualização da pena na execução penal. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 188.

02

RIOS, Sâmara Eller. Trabalho penitenciário: uma análise sob a perspectiva justrabalhista.

2009. 148 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, p. 36.
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cial do condenado, que cumpre pena; e do internado, no caso da medida
de segurança.3
Não é desconhecido que além de princípios como o da legalidade; da humanização da pena; do contraditório e da ampla defesa; da personalização e
da intranscendência da pena, a execução penal se fundamenta também em
razão dos princípios da individualização da pena e da isonomia.
Com relação ao princípio da isonomia, previsto no art. 3º, parágrafo único
da Lei de Execução Penal4, é vedado qualquer tipo de distinção entre os presos.
Quanto ao princípio da individualização da pena, presente no art. 5º,
XLVI, da Constituição Federal de 19885, é preciso pontuar que o mesmo se
apresenta, consoante Marcão (2014, p. 42), em três momentos distintos, que
vão desde a cominação da pena, passando pela aplicação da pena no caso
concreto pelo Juiz; e finalmente na fase executória da pena. Portanto, na fase
da execução, a pena deverá ser individualizada quanto à sua forma de cumprimento, em razão do seu caráter retributivo, mas também em face de objetivar a ressocialização do apenado/reeducando.
A necessidade de destaque de tais princípios relacionados à fase da execução penal se deve, justamente, ao fato de que se pretende argumentar o
menoscabo aos mesmos quando se nega a aplicação da analogia in bonam

03

“Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
e do internado.”

04

“Art. 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos

pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política.”

05	Art. 5º, XLVI, da CF/88 – “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras,
as seguintes [...]”
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partem, havendo lacuna na legislação, no caso do reeducando que se encontra em cumprimento do regime prisional aberto e é impedido de remir os
dias trabalhados.
Demonstrará-se que a Lei nº 7.210/1984, antes do advento da Lei nº
12.433/2011, no seu art. 126, permitia, aos que estivessem cumprindo pena
privativa de liberdade no regime fechado ou semiaberto, a remição de parte
do tempo de execução pelo trabalho, não sendo permitido o mesmo direito
em face daqueles reeducandos que estivessem estudando.
Em razão das diversas posições doutrinárias e jurisprudenciais, o Superior Tribunal de Justiça edita a Súmula 3416, que, não obstante a inexistência
de expressa permissão legal, passou a admitir a remição de parte do tempo
de execução penal pelo estudo para aqueles que estivessem cumprindo pena
privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto.
Com a Lei nº 12.433/2011, foi dada nova redação ao caput do art. 126 da Lei
de Execução Penal e, ainda, foi acrescido o § 6º, em que, além de se permitir
a remição de parte do tempo da execução penal pelo estudo, ampliou-se tal
benesse também para os reeducandos que cumpram pena no regime aberto,
incidindo, igualmente, sobre o período de prova do livramento condicional.
Assim, a sucessão da legislação reformadora da Lei de Execução Penal criou
uma iniludível contradição lógica, posto que, antes da novel lei, se permitia a
remição pelo trabalho para os regimes fechado e semiaberto. Após a Lei nº
12.433/2011, passou-se a se permitir também a remição pelo estudo, todavia, ampliou-se a remição pelo estudo para o regime aberto. Não se pode, destarte, negar ao reeducando que esteja no regime aberto a remição também pelo trabalho.

06	A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de
pena sob regime fechado ou semiaberto.
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Diante do tratamento unitário que a Lei de Execução Penal confere ao
trabalho e ao estudo do preso para efeitos de concessão de remição, não se
pode negar a aplicação da analogia in bonam partem em razão da lacuna
legal para o fim de permitir que seja remido pelo trabalho parte da pena daqueles que a cumprem no regime aberto.
Não se pode esquecer que o trabalho exercido durante a execução da
pena privativa de liberdade, em todos os seus regimes e fases, se caracteriza
como o principal fator de ressocialização e causa essencial para a melhora
do sistema prisional brasileiro.

2 Da atuação do Ministério
Público na execução penal
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.7
Para tal mister importa ressaltar que o Ministério Público possui uma atividade fiscalizadora em toda a sua atividade funcional, quer na esfera civil,
quer na esfera penal. Sempre que estiver envolvido numa relação jurídica litigiosa, em um conflito de interesses, uma norma de ordem pública ou um direito indisponível, irrenunciável, impõe-se a função fiscalizadora do parquet.
Porém, para fiscalizar, o Ministério Público pode requerer e então passa a ser,
diretamente, parte processual, ou pode intervir. Teixeira da Cunha, apud Mirabete (2004, p. 237), afirma que “pouco importa que para essa fiscalização vista

07

Art. 127, caput, da CF/88.
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as roupagens de parte requerente ou de órgão interveniente; sempre será órgão fiscalizador, com todas as consequências dessa atividade”.
Com relação à função fiscalizadora do Órgão Ministerial na Execução Penal, consoante a disposição do art. 67 da Lei de Execução Penal, o Ministério
Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando
no processo executivo e nos incidentes de execução. Cabe inferir, então, que
se lhe incumbe atuar em todo o processo executivo, isto é, desde o início do
cumprimento da pena — art. 195 da Lei de Execução Penal8 — até seu final,
com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado.
Na lição de Mirabete (2004, p. 227):
[...] Confere-se ao parquet a função de promover a observância do direito objetivo,
atuando imparcialmente na verificação dos requisitos legais para o estrito cumprimento do título executivo penal. Como na execução penal entra em jogo um
interesse público primário, que envolve um direito irrenunciável do condenado
(status libertatis), é possível que se estabeleça uma situação em que se pretenda,
como interesse público secundário, alterar ou mesmo extinguir os limites traçados no título executório. Nem sempre o interesse da Administração com os interesses genéricos e maiores de toda a coletividade, devendo o Ministério Público
defender estes, orientando sua fiscalização para que se perfaça a exata aplicação
da lei penal, processual e de execução penal.

E arremata o festejado autor (Mirabete, 2004, p. 228):
A função fiscalizadora do Ministério Público não poderia ser executada se não
se lhe dessem os meios para essa atividade fundamental. Assim, como corolário
do disposto no art. 67, deve o órgão ser intimado de todas as decisões exaradas
no curso o processo executivo, quer sejam jurisdicionais, quer sejam administrativas. Na primeira hipótese, cabe-lhe ainda opinar previamente, requerer e
recorrer das decisões do juiz. Na segunda, pode valer-se dos meios processuais

08

“Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério

Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante
proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.”
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previstos na lei de execução, principalmente o procedimento judicial para apurar
excesso ou desvio, representar às autoridades administrativas superiores contra
ato abusivo de qualquer funcionário e requisitar providências da Administração
Pública quando necessário.

		
Podemos, assim, divisar duas possibilidades de intervenção ministerial na execução da pena, sendo a primeira relativa à possibilidade de requerer deliberações judiciais relacionadas à concessão ou revogação de
benefícios, instauração de incidentes, conversões e quaisquer outras providências que digam respeito ao desenvolvimento do processo executivo; e
a segunda no sentido de intervir, mediante manifestações, em relação a situações que se materializam no processo de execução criminal que decorrem de pretensões do próprio apenado ou do seu defensor, como também,
a partir de intervenções do conselho da comunidade, do pronunciamento
do Conselho Penitenciário, de provocações ex officio do juiz da execução,
entre outras.
Além da disposição genérica trazida no art. 67 da Lei de Execução Penal,
em vários outros dispositivos da Lei de Execução Penal se reclama expressamente a necessidade de intervenção do Órgão do Ministério Público, previamente ao pronunciamento judicial. São casos de expressa determinação da
referida lei, por exemplo, a progressão de regime prisional (art. 112, § 1º, da
LEP), da saída temporária (art. 123 da LEP), da remição (art. 126, § 8º, da LEP)
e extinção da medida de segurança em face da cessação da periculosidade
(art. 175, III, da LEP).
A ausência de manifestação do Ministério Público em todas as fases relativas à execução da pena, conforme consolidada jurisprudência, é causa de
nulidade absoluta.
Temos ainda as disposições do art. 68 da Lei de Execução Penal, que trazem uma série de atribuições do Ministério Público, em um rol que é me-
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ramente exemplificativo, abrangendo situações que, inclusive, já estariam
previstas no próprio art. 67, em razão da sua amplitude genérica, considerando-se até desnecessário descrever as hipóteses daquele artigo da referida
lei de regência.
É possível concluir-se, então, que as funções do membro do Ministério
Público no campo das execuções penais são mais amplas que aquelas que os
próprios dispositivos legais da Lei de Execução Penal enumeram, posto que
está autorizado, inclusive pela natureza intrínseca do seu mister de defensor
dos interesses primários da sociedade, a atuar nas questões não judicializadas da execução da pena, isto é, nas questões meramente administrativas.

3 O trabalho do preso e a remição
da pena privativa de liberdade
A execução penal tem o escopo da integração social do condenado ou do internado, dada a adoção da teoria mista ou eclética, segundo a qual, além de retributiva, a pena tem natureza preventiva, com viés ressocializador, humanizador.
O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade
humana, terá finalidade educativa e produtiva.9 O trabalho é considerado,
na legislação especial, tanto como um dever (art. 39, V, LEP), quanto como
um direito do preso (art. 41, II, LEP), podendo ser realizado intra ou extramuros dos estabelecimentos prisionais, sendo um dos pilares a sustentar
a finalidade socializadora da sanção penal. Não há dúvidas de que o trabalho desenvolvido pelo reeducando cumpre uma função social concernente

09	Art. 28, da LEP.
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à aplicação da pena, como também a sua preparação quando do retorno ao
convívio da sociedade.
Conforme testifica Ássaly (1944, p. 15), “o trabalho presidiário, consagrado em todas as legislações hodiernas, constitui uma das pedras fundamentais dos sistemas penitenciários vigentes e um dos elementos básicos da política criminal”.
A seu turno, Albergaria (1996, p. 112) define que “as atividades do trabalho se consideram como atividades formativas, ou ramo da pedagogia emendativa. Pelo trabalho o homem se auto-realiza e leva a contribuição de seu
trabalho ao bem comum”.
De fato se mostra inegável a importância do trabalho na vida de qualquer pessoa, não sendo exagero falar que é fator decisivo e imprescindível
para ressocializar o apenado quando da execução da sanção penal. Mirabete
(2004, p. 91/92) assim se manifesta a esse respeito:
É preparando o indivíduo pela profissionalização (mão de obra qualificada), pela
segurança econômica que vai adquirindo, pela ocupação integral de seu tempo
em coisa útil e produtiva e, consequentemente, pelo nascer da razão de viver, pelo
reconhecimento dos direitos e deveres, das responsabilidades e da dignidade humana que se obterá o ajustamento ou reajustamento desejado. Evidentemente, a
profissionalização deve combinar-se com a atividade produtiva e o processo de
assistência social, devendo o condenado dividir seu tempo, conforme determinarem as leis complementares e os regulamentos, entre o aprendizado e o trabalho.

É de se notar que o trabalho, como forma de elevar a capacidade de transformação e afirmação dos indivíduos perante seus pares e a si mesmos, está
ligado de forma muito forte à própria dignidade da pessoa humana.
A Constituição Federal tem, inclusive, como fundamento, dentre outros, o
valor social do trabalho, bem como a ordem econômica se fundamenta na valorização do trabalho, observando-se, como princípio, a busca do pleno emprego.
Na lição de Felberg (2915, p. 2), citando Hannah Arendt:
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[...] o trabalho representa, mais do que nunca, papel central na vida de um homem, sendo que esse fenômeno não é antigo e se deu a partir do momento em que
“Locke descobriu que o labor era a fonte de toda a riqueza; e atingiu o clímax no
system of labor de Marx, em que o labor passou a ser a origem de toda a produtividade e a expressão da própria humanidade do homem”.

Quanto ao caráter ressocializador do trabalho, vale trazer à baila as reflexões do autor Felberg (2015, p. 27/31), apoiado nas lições de Vitor Gonçalves
Machado, acerca do conceito vago de “ressocialização”, demonstrando, então,
que essa expressão relega ao infrator uma “deficiência”, haja vista a ideia de
que a ele se exige um “tratamento” para viabilizar sua regular convivência social, concluindo que o reeducando sequer foi alvo de necessária “socialização”
proativa estatal, representada por programas sociais que deveriam ser obrigação e preocupação primeira do Estado Democrático de Direito em concedê-los
aos cidadãos, tais como educação, saúde, cultura, lazer e moradia.
Enfim, o trabalho, aliado a diversos outros fatores, representa um instrumento relevante para o alcance do objetivo maior da Lei de Execução Penal,
qual seja, o de devolver à sociedade uma pessoa em condições de ser útil.
Importante, ainda, dizer que o trabalho, consoante dispõe o art. 114, inciso I, da Lei de Execução Penal10, se configura como pressuposto para o ingresso do reeducando no regime aberto, o menos rigoroso no sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Diante da importância do exercício do trabalho para o desenvolvimento
do sentimento de liberdade do reeducando, sentimento este que o ilumina
como o sol de que está privado, não há como aceitar o argumento esposado
na Jurisprudência de que não caberia a remição por dias trabalhados aos

10

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I – estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente”.
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apenados que cumprem pena privativa de liberdade no regime aberto em
face de que tal atividade laborativa já reflete condição para que o mesmo
permaneça no regime mais brando, na forma do que dispõe o art. 114, inciso
I, da Lei nº 7.210/84.
Ora, nada mais improcedente!!! Se o reeducando chega ao regime mais
brando demonstrando sua aptidão para o trabalho, com mais razão ainda
poderá ser incentivado a permanecer trabalhando quando galgar o regime
aberto para o cumprimento de sua pena, até mesmo porque nessa fase não
se encerra o caráter socializador ou ressocializador da pena. O trabalho
continua e continuará se irradiando na alma do reeducando que pretende
ser reinserido no tecido social durante todas as fases do cumprimento da
pena, durante todos os regimes prisionais, do mais rigoroso ao mais brando, sem distinção.
A remição, por sua vez, consiste na antecipação do tempo da condenação,
por meio do trabalho ou do estudo, àqueles que se encontrem cumprindo
pena em regime fechado ou semiaberto. Visa, a remição, possibilitar ao preso
condenado ou provisório a diminuição da sua pena em um dia a cada três
dias trabalhados, possibilitando relevância para a consecução dos próprios
objetivos da Lei de Execução Penal, qual seja, a reintegração social do reeducando por intermédio da atividade laborativa ou educacional.
O dispositivo encartado no art. 126 da Lei de Execução Penal11 deixa evidente que o legislador buscou beneficiar, através da remição, o reeducando que
desenvolve atividade laborativa intra ou extramuros da unidade prisional.

11

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,

por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena” (Redação dada pela Lei nº
12.433/2011).
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No entanto, importa verificar que a redação original do citado artigo legal não comportava a remição pelo estudo, contemplando, tão somente, o
desconto na pena dos dias trabalhados.
A partir do desenvolvimento de teses doutrinárias e jurisprudenciais, o benefício da remição acabou sendo estendido àqueles que se encontravam matriculados em curso de instrução, no ensino fundamental, médio ou superior.
Surge, portanto, a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça12, que acaba consolidando a possibilidade do acatamento da remição também aos reeducandos que se dedicassem ao estudo, além da atividade laborativa, contudo não criou parâmetros para a forma de se estabelecer a contagem do
período da pena a ser remido.
Sensível aos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, o legislador terminou por alterar o art. 126 da Lei de Execução Penal através da Lei nº
12.433/2011, com o objetivo de incluir o estudo como uma das maneiras de o
reeducando conseguir ser beneficiado pelo instituto da remição.
Ocorre, no entanto, que, não obstante a redação do caput do art. 126 da
Lei de Execução Penal ser silente no sentido de que a remição pudesse alcançar os condenados que se encontram cumprindo pena em regime aberto
ou restritiva de direitos, ou mesmo aqueles beneficiados com o livramento
condicional, vê-se que o § 6º do mesmo dispositivo legal determina que o
“condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino
regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou
do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo”.

12

Súmula 341 – “A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de

execução de pena sob regime fechado ou semiaberto”. Data da Publicação - DJ 13/08/2007, p. 581.
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Destarte, abre-se viabilidade, por meio de processo de integração da
norma, para que o reeducando que esteja cumprindo pena em regime aberto, bem como sob livramento condicional, situações não contempladas no
caput do art. 126 da Lei de Execução Penal, possa ser contemplado com a
remição da pena, além do estudo, pelo trabalho.

4 Da integração do Direito através
da analogia in bonam partem
Onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo dispositivo.13 A remição na Lei de
Execução Penal, notadamente, após a Lei nº 12.433/2011, confere tratamento
unitário ao trabalho e ao estudo, posto que em ambas as situações se permite
a redução da pena privativa de liberdade.
Em razão desse tratamento unitário da lei, impõe-se aplicar aos reeducandos que cumprem pena no regime prisional aberto a possibilidade da
diminuição da sanção de privação de liberdade aplicada também pelo trabalho, além do estudo.
Em face da lacuna na lei ao não tratar a remição pelo trabalho no regime
aberto de cumprimento de pena, há que se integrar a norma por intermédio
do recurso da analogia.
França (1999, p. 35) ao tratar da integração do Direito discorre que:
Preliminarmente, cumpre assinalar que autores, como Ferrara, empregam o
termo “integração” tão somente para designar o preenchimento das lacunas da
lei, quando da sua aplicação ao caso concreto. Corresponderia o termo à ideia de
tornar a lei integral, quando fosse defeituosa. De nossa parte, utilizamos o vocá-

13

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio.
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bulo como sinônimo de aplicação, com vistas postas na circunstância de que, ao
aplicar a lei, o intérprete faz com que, de princípio puramente eidético, a lei passe
a integrar-se na realidade dos fatos sociojurídicos.

Para Regis Prado (2008, p. 86):
[...] por analogia, costuma-se fazer referência a um raciocínio que permite transferir a solução prevista para determinado caso a outro não regulado expressamente pelo ordenamento jurídico, mas que comparte com o primeiro certos caracteres essenciais ou a mesma ou suficiente razão, isto é, vinculam-se por uma
matéria relevante simili ou a pari.

A aplicação ou integração do direito, na exata expressão de Maximiliano
(1999, p. 6) “consiste no enquadrar um caso concreto em norma jurídica adequada”. A analogia está, desta forma, associada à possibilidade de expansão
do ordenamento jurídico a situações não previstas, conferindo a um caso
não regulado a mesma solução de um caso regulado, em virtude de uma relação de semelhança. Em última análise, é através da analogia que se concretiza o direito.
O próprio ordenamento jurídico prevê a possibilidade de inexistência de
lei para regular certas situações, mandando que “quando a lei for omissa, o
Juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito”14.
Ao analisar o campo de aplicação da analogia no Direito Penal, Leiria
(1981, p. 36) define que somente pode ser aplicável em matéria penal a analogia in bonam partem, posto que, além de perfeitamente viável, é muitas
vezes necessária para se chegar a soluções justas, vejamos:

14

Art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.
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Em matéria penal, por força do princípio de reserva, não é permitido, por semelhança, tipificar fatos que se localizam fora do raio de incidência da norma,
elevando-os à categoria de delitos. No que tange às normas incriminadoras,
as lacunas, porventura existentes, devem ser consideradas como expressões
da vontade negativa da lei. E, por isso, incabível se torna o processo analógico.
Nestas hipóteses, portanto, não se promove a integração da norma ao caso por
ela não abrangido.

A seu turno, Greco (2013, p. 45) assegura que os juízos monocráticos e colegiados, quando integram a Lei Penal determinando soluções justas para
aplicação da norma lacunosa, agem como verdadeiros legisladores positivos, vejamos:
Vimos que é possível o recurso à chamada analogia in bonam partem, uma vez
detectada a hipótese de lacuna, falha, omissão legal. Assim, para que seja preservado o princípio da isonomia, deverá o julgador aplicar ao caso concreto,
para o qual não existe regulamentação legal, a norma relativa a hipótese que
lhe seja similar. Atuando dessa maneira, ou seja, ampliando o alcance da lei a
outras situações que não foram objeto de regulamentação expressa, estará o
julgador (aqui entendidos os juízos monocráticos e colegiados), funcionando
como um legislador positivo.

Gomes15, ao analisar a lacuna da norma frente a nova redação do art. 126,
§ 6º da Lei de Execução Penal, admite ser perfeitamente possível o uso da
integração da lei por intermédio da analogia, vejamos:
A falta de lei específica aqui, em relação ao trabalho, pode ser suprida facilmente com o emprego da analogia, aplicando-se (analogicamente) a lei que permite
o mesmo benefício em relação ao estudo. A negativa concorre inequivocamente
para a sua marginalização, ostentando um potencial criminógeno incomensurável. O sistema penitenciário brasileiro, hoje chamado de sistema jaula, já não
oferece, dentro dos presídios, qualquer tipo de ressocialização (ressalvadas ra-

15

GOMES, Luiz Flávio. Remição pelo Trabalho no Regime Aberto: por que não? Disponível

em: <http://www.conjur.com.br/2012-mar-15/coluna-lfg-remicao-trabalho-regime-aberto-nao>.
Acesso em: 2 mai. 2017.
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ríssimas exceções). O preso alcança o regime aberto e, por conta própria, sai em
busca de emprego e o encontra. Isso é demonstração mais do que patente do seu
intuito ressocializador. Corpo dócil e útil (como dizia Foucault). Está obedecendo
às leis e quer se tornar útil economicamente.

E complementa Gomes16 mostrando que é perfeitamente viável o emprego da analogia para conferir aos presos em regime aberto a remição pelo trabalho, nos seguintes termos:
Se agora, por Lei, é possível remição pelo estudo no regime aberto, esse mesmo
direito, à luz da sabedoria e da ideologia ético-social (Ética é a arte de viver humanamente, diz Savater), deve ser conferido a quem trabalha, no mesmo regime,
por analogia. Lição Clássica do direito nos ensina que analogia em favor do réu
é permitida. Decisões flagrantemente criminógenas, como a aqui comentada,
consequentemente, devem ser evitadas, inclusive com o apoio nesse instrumento
interpretativo e hermenêutico (da analogia), se é que queremos construir uma
sociedade com menos conflitos. O potencial do risco para a reincidência, incrementando a insegurança coletiva, é impressionante. Não contribui em nada para
a evolução do Estado Ético-Social de Direito (que constitui o novo paradigma utópico nesta era pós marxismo e de pós capitalismo selvagem).

Realizando duras críticas à decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça17, Bitencourt18 invoca os fundamentos motivadores da edição da
Súmula nº 341 do STJ, cujo teor é contrariado pela própria decisão em sede

16

Idem.

17

HC nº 189.194 RS (2010/0206106-9). Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,

DJ 13/12/2010.

18

BITENCOURT, Cezar Roberto. Grande equívoco da Sexta Turma do STJ: não reconhecer a

remição pelo trabalho em regime aberto. Disponível em: < https://cezarbitencourt.jusbrasil.com.

br/artigos/121935988/grande-equivoco-da-sexta-turma-do-stj-nao-reconhecer-a-remicao-pelotrabalho-em-regime-aberto>. Acesso em: 22 mai. 2017.
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do HC 189.914 vergastada, vejamos:
Com efeito, essa surpreendente decisão da Sexta Turma do STJ não deixa de ser
contraditória, na medida em que, quando não havia previsão legal para a remição pelo estudo, as duas Turmas (Quinta e Sexta) desse Sodalício, passaram a
aplicá-la, por analogia ao trabalho, chegando, inclusive, a sumulá-la, como já
referimos. Na verdade, a despeito da previsão da remição pelo trabalho estar
prevista para os regimes fechado e semiaberto, o acréscimo legal da remição
pelo estudo, nos três regimes, recomenda o tratamento isonômico que se aplique também a remição pelo trabalho em regime aberto; segue-se, assim, o fundamento que orientou a edição da Súmula 341, qual seja, a isonomia. Ora, se
está legalmente autorizada a remição pelo estudo, também no regime aberto,
o mesmo direito, à luz do fundamento da Súmula 341, deve ser conferido, por
analogia, a quem trabalha. Em outros termos, não se pode negar o mesmo direito a quem trabalha. Realmente, antes da Lei 12.433/11 previa-se a remição pelo
trabalho e não pelo estudo; o novo texto legal, por sua vez, prevê a remição, no
regime aberto, pelo estudo e não pelo trabalho, voltando a consagrar um tratamento desigual e discriminatório.

E arremata o festejado autor citado mostrando que é o reeducando quem
persegue a sua reintegração social por meio do trabalho, posto que o Estado,
além de não oferecer condições mínimas para a ressocialização intramuros
das unidades prisionais, igualmente, não proporciona nem lhe oferece trabalho, in verbis:
Desafortunadamente, afastar a possibilidade de remir a pena em regime aberto pela prestação de trabalho significa facilitar a marginalização do condenado, bem como do egresso do sistema, trazendo em seu bojo considerável efeito
criminógeno. Além do Estado não oferecer as mínimas condições propiciadoras da ressocialização no interior dos presídios, essa orientação que a sexta
turma do STJ acaba de adotar dificulta ainda mais a recuperação do condenado também do egresso (em cumprimento do livramento condicional) ao não
incentivá-lo ao trabalho durante o regime aberto, pois não é o Estado que lhe
oferece trabalho, mas o próprio que o busca, numa demonstração que caminha
para a ressocialização.

Gomes, também, tece críticas ao posicionamento esposado pelo STJ, que
vedou a possibilidade de remição pelo trabalho no regime aberto chegando a
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conceituá-la como criminógena, tal a contradição existente entre a decisão e
o próprio entendimento sumulado do Tribunal, vejamos:
Cuida-se, desde logo, de um pensamento jurisprudencial indiscutivelmente criminógeno, dotado de alta periculosidade para a estabilidade social da sociedade
brasileira, na medida em que, não incentivando o trabalho (tão decantado pela
doutrina cristã e pelas teorias econômicas, sobretudo da modernidade, que tem
em Max Weber seu expoente proeminente), contribui inescapavelmente para a
proliferação da reincidência (e, portanto, da criminalidade e da insegurança), trazendo alto conteúdo explosivo para a destruição da já cambaleante ressocialização, que neste estado agonizante se encontra desde que a criminologia norteamericana decretou o seu fim (assim como o fim da História, pela voz de Fukuyama),
destacando-se nesse esforço funeral e terminal, sobretudo, a fala de Martinson,
em 1974, com o seu famoso livro Nothing Works.
A danosidade humanitária e criminológica da decisão é flagrantemente manifesta. Ela precisa ser superada. Darwin não morreu. O ser humano continua evoluindo (apesar das involuções). Por justiça ou por simples razão de bom senso, não há
como discriminar o estudo do trabalho (se é que queremos dar vida, ainda que
em estado terminal e vegetativa, para o princípio da ressocialização).

Como restou evidenciado, em razão da lacuna na Lei de Execução Penal acerca da possibilidade de remição pelo trabalho para aqueles que estão cumprindo
pena no regime prisional aberto, é preciso integrar a norma por meio do emprego
da analogia, aplicando-se ao caso não contemplado a mesma solução para a remição pelo estudo, contemplada a hipótese no art. 126, § 6º, da Lei de Execução Penal.
Não remanesce dúvida de que o trabalho e o estudo são tratados pela LEP
de forma unitária, tanto o é que o caput do art. 126, com a nova redação dada
pela Lei nº 12.433/2011, permitiu a remição tanto para aqueles reeducandos que
exercem atividade laborativa, quanto para aqueles que se dediquem ao estudo.
Ademais, a própria decisão do STJ que acabou por dar origem a Súmula 341,
em 30/06/2007, tratou de forma isonômica o trabalho e o estudo para efeito de considerá-los análogos no caso de remição de parte da pena privativa de liberdade.
Ficou devidamente assentado que a ampliação legal, trazida pela Lei nº
12.433/2011, da remição pelo estudo no regime aberto serve de paradigma
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para a integração analógica da concessão da remição também pelo trabalho
no regime mais brando.
Destarte, a remição pelo trabalho no regime aberto seria mais um estímulo à continuidade da atividade laborativa e a consequente manutenção
do preenchimento do requisito legal, principalmente por materializar para o
reeducando a abreviação da extinção de sua pena.

5 Considerações finais
A atuação do Ministério Público no âmbito da execução da pena privativa de
liberdade permite, em razão de sua abrangência, que o faça buscando uma interpretação conforme e fazendo face do recurso da hermenêutica integrativa,
fundada, na situação sob análise, na analogia in bonam partem.
O Ministério Público, portanto, na seara das execuções penais, se desnuda de sua função acusatória para atuar proativamente em busca de salvaguardar o respeito aos princípios e aos direitos fundamentais das pessoas
privadas de liberdade.
O presente artigo, portanto, demonstra que a evolução da Lei de Execução
Penal, no que é pertinente à redação do seu art. 126, criou um sistema unitário de
tratamento entre os requisitos do trabalho e do estudo para efeito de obtenção
da remição pelo reeducando, sendo certo que, pelo menos quanto ao estudo, o
§ 6º do já referido artigo permitiu o resgate de parte da pena no regime aberto.
Em face da lacuna criada na norma, impõe-se a sua integração por meio do
recurso da analogia in bonam partem para permitir, também, a remição, pelo
trabalho, no regime aberto de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Destarte, conclui-se que, em razão do que dispõe o art. 126, § 6º da LEP, é perfeitamente viável a integração da norma penal, em face de sua lacuna, por in-
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termédio do recurso hermenêutico da analogia in bonam partem, com o objetivo de permitir a remição de parte da pena privativa de liberdade também pelo
trabalho, quando o reeducando estiver cumprindo a pena em regime aberto.
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resumo

O presente artigo, resultante de palestra expositiva, no Simpósio “Doença
Mental, Crime e Medidas de Segurança — Avanços e Retrocessos na Realidade
Pernambucana”, promovido pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade
Católica de Pernambuco (CCJ/UNICAP), foi motivado em virtude do advento
dos 33 anos da Lei nº 7.210/1984, a Lei de Execução Penal (LEP).
Tem o propósito de trazer, em seu bojo, as significativas mudanças ocorridas na LEP, ao longo de sua existência, influenciadas pelo contexto social,
político e institucional em que está inserida, uma vez que a produção normativa é influenciada pelos influxos do diálogo com a sociedade e suas constantes demandas. Desta forma, a LEP não passou incólume ao crescimento da
criminalidade, ao significativo aumento da densidade demográfica carcerária, principalmente feminina, e à busca por recrudescimento da legislação
penal com a criação da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que
feriu princípios basilares contidos tanto na LEP, quanto na Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Tal distorção foi corrigida com o advento da declaração de inconstitucionalidade, no ano de 2006, por parte do Supremo Tribunal Federal (STF),
do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, gerando a edição da Súmula Vinculante nº
26, dentre outras alterações, voltadas ao desencarceramento. Essas alterações estão dispostas ao longo dos tópicos, que fazem importante esboço
do que foi alterado, explicando o contexto e o porquê de tais mudanças e
qual o “atual estado de coisas” da política penal e carcerária brasileira e
sua projeção futura.

Paravras-chave: Lei nº 7.210/1984; alterações; recrudescimento legislativo;
densidade prisional; histórico jurídico-legal; medidas descarcerizadoras.
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1 Introdução
Ao longo de 33 anos de vigência da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)1, o
Brasil passou por inúmeras mudanças sociais, crises políticas, aumento significativo da criminalidade e, por consequência, considerável aumento da população
carcerária. Muito embora tenha sido criada antes da Constituição Federal de 1988
(CF/88), a LEP já consagrava as intenções que viriam a se consolidar na Carta Cidadã2, das quais se destacam as garantias individuais do ser humano (que mesmo
preso não as perde), e também: a reinserção social, direitos como saúde, educação,
trabalho, ampla defesa, dignidade no tratamento do apenado (reeducando), como
forma de garantir o efetivo cumprimento da pena e nada mais além dela.
Muito embora todas as intenções contidas não só na LEP, mas na Constituição Federal de 1988 (CF/88), serem claras e demonstrarem a vontade política e social de recuperação do indivíduo para que este retorne à vida em
sociedade, o Estado e sua política carcerária demonstraram incompetência,
inoperância e insucesso, pois, de 1984 até o presente momento, a criminalidade explodiu, a população carcerária mais que duplicou e problemas sociais e criminais sobressaltam às estatísticas, a exemplo do tráfico de drogas
e de todas as consequências sociais que decorrem desta atividade.
Após dez anos de vigência da LEP, o Estado já sentia o efeito de sua incapacidade e fracasso na política criminal, pelo que no início da década de 1990,
fora criada a Lei nº 8.072/19903 (Lei dos Crimes Hediondos) e editadas legislações que foram tornando mais duras as penas através de novos tipos penais e

01

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 28 mai. 2017.

02

Carta Cidadã foi como ficou conhecida a Constituição Federal de 1988.

03

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 28 mai. 2017.
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qualificadoras, a exemplo do homicídio qualificado sancionado em 1994; tais
legislações buscavam aumentar o rigor da pena estendendo o tempo de encarceramento e criando obstáculos à progressão de regime, ou seja, era claro o
objetivo de dificultar ao máximo o retorno do reeducando à sociedade.
Coube ao Supremo Tribunal Federal (STF), em importante decisão proferida
no ano de 2006, reestabelecer e resgatar não só os princípios constitucionais,
como os fundamentos da LEP, firmando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
nº 8.072/1990, possibilitando, por exemplo, a concessão de liberdade provisória
ao preso por tráfico de entorpecentes, sem prejuízo da análise dos requisitos objetivos e subjetivos da pessoa, necessários à obtenção desse benefício legal. Do
julgamento ocorrido no STF, resultou a Súmula Vinculante nº 26, que determina
a observação da inconstitucionalidade do art. 2º da lei retrocitada.
O julgamento do STF acerca da temática tratada no parágrafo anterior se mostrou acertado à luz da Constituição, pois o art. 5º, inciso XLIII, ao criar a figura jurídica do crime hediondo, não fez menção ou determinação de vedação à progressão
de regime, muito menos adotou um tratamento penal mais severo no tocante à
execução da pena, pelo que deixa claro que a prisão é a exceção e não a regra.
O período de tempo entre a criação da Lei dos Crimes hediondos até a
declaração de inconstitucionalidade do seu art. 2º, fez com que restasse inviabilizada a progressão do regime, resultando no aumento considerável da
população carcerária nos últimos anos.
No ano de 2010, a Lei nº 12.258/20104 alterou o Código Penal (CP) e a Lei
nº 7.210/1984, com o objetivo de utilizar junto ao preso equipamento de vigilância indireta (monitoramento eletrônico), nos casos de saída temporá-

04

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12258.htm>.

Acesso em: 28 mai. 2017.
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ria e prisão domiciliar. Logo em seguida, disciplinou a Lei nº 12.433/20115, a
remição da pena por estudo e trabalho, importante marco “paradigmal” na
política penal, sinalizando os caminhos para o desencarceramento.
Quando o Estado percebeu o significativo aumento da comunidade carcerária, principalmente a feminina, que chegou a aumentar em 500%, e as danosas consequências decorrentes de tal fato, alterou o Código de Processo Penal
(CPP), no tocante às regras de prisão processual e da liberdade provisória. Tais
mudanças instituídas pela Lei nº 12.403/20116 são encontradas especificamente no art. 319 do CPP, pelo que trouxe alternativas à prisão processual, com claro objetivo: diminuição da população carcerária ocasionada em grande parte
por prisões preventivas (medidas excepcionais, porém largamente utilizadas
por conta da explosão da violência) e desencarceramento.

2 Breve esboço jurídico-legal
acerca do incremento de medidas
descarcerizadoras
2.1 Acréscimos na Lei de Execução Penal
Ao longo dos últimos anos, ocorreu surpreendente aumento da demografia
carcerária em virtude das prisões processuais. Com efeito, o que deveria ser
uma exceção, passou a ser comum, devido ao aumento da criminalidade e da
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banalização da violência, forçando o Estado, representado por seus magistrados, a recrudescer, evitando conceder o direito de responder a devida ação
penal em liberdade. Em contrapartida, nos anos de 2010 e 2011 ocorreram
pontuais, porém importantes acréscimos à LEP, através da Lei nº 12.258/2010 e
12.433/2011, cujas extensões se verificam adiante.
A Lei nº 12.258/20107, alterou o CP e a LEP, prevendo a possibilidade de
utilização de equipamento de vigilância indireta (tornozeleira eletrônica),
para réus condenados em casos de saída temporária e prisão domiciliar. A
referida alternativa trouxe positividade à aplicação da lei penal, uma vez
que possibilita o cumprimento da pena sem superlotar unidades carcerárias, bem como contribui para o acompanhamento do preso em suas saídas
temporárias, reinserindo-o aos poucos à vida em sociedade.
Nesse diapasão, a Lei nº 12.433/20118 disciplinou e uniformizou a remição da
pena em virtude de estudo e de trabalho, modificando assim os arts. 126, 127, 128
e 129 da LEP, demonstrando importante marco paradigmal na política criminal
brasileira, que busca passo a passo o menor encarceramento do indivíduo.
Outra importante lei surgida em 2011 foi a nº 12.403/20119, que alterou o
CPP, particularmente, o art. 319, dando nova redação ao mesmo, instituindo medidas cautelares diversas e alternativas à prisão processual, pelo que
demonstra mais uma vez, por parte do legislador, a preocupação com a su-
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perlotação carcerária, em decorrência de prisões processuais que, por regra,
deveriam ser a exceção, mas que passaram a ser largamente utilizadas ao
longo do processo penal.
Assim, representa essa modificação mais um instrumento para que possa
o julgador aplicar, no momento da apresentação do acusado, sem que necessariamente tenha que mandá-lo à cadeia. Não é demais lembrar que se aplica a
prisão preventiva em casos extremos, isto é, quando não couber outra medida,
nos termos do art. 282, incisos I e II, §º 6º do CPP10, atendendo ao binômio “necessidade x adequação”, sendo fundamentado pela autoridade jurisdicional.

2.2 Uma saída para o Sistema
de Justiça Criminal
No tópico destacado anteriormente fora demonstrado acréscimos à Lei de
Execução Penal, que demonstraram, na prática, a tentativa de desencarceramento, trazendo alternativas diferentes da prisão, sendo prova cabal de que
existe, na atualidade, uma crise no sistema carcerário brasileiro, pelo que é
mais uma vez comprovado a partir da quantidade de pessoas atualmente
presas no Brasil, chegando a 607.73111 o número de indivíduos privados de
sua liberdade.
O desencarceramento não pretende soltar criminosos e eximir o Estado
de realizar o seu trabalho, mas sim de evitar que pessoas, por qualquer ba-
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nalidade ou crimes iniciais, sejam arremessadas ao cárcere e lá aprendam a
ser criminosos de alta periculosidade.
Sendo assim, penas alternativas à prisão permitem o diferenciado cumprimento da pena, sem que o apenado se veja em condições de aprender e
aprofundar-se no mundo do crime. A prestação de serviço à comunidade, a
interrupção temporária de direito, as proibições de dirigir e de aproximarse de determinadas pessoas são exemplos que podem ser adotados ao invés
do encarceramento.
Uma alternativa que pode parecer clichê, mas não é, dá-se através da
construção de novas unidades prisionais, que obedeçam condições mínimas
de salubridade, de respeito à integridade física e moral do detento, haja vista
que a atual realidade do cárcere se assemelha às masmorras medievais. Assim, não é suficiente a simples edificação ou apenas a existência de unidades
prisionais, mas a construção e o respeito à dignidade da pessoa humana dentro dessas novas unidades.

2.3 Audiência de custódia
No ano de 196912, o Brasil assinou, na cidade de São José da Costa Rica, a
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), que só fora ratificada no ano de 199213, estabelecendo o respeito aos
direitos humanos e garantias individuais, bem como a constante vigilância
à liberdade pessoal.

12
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Foi a partir da ratificação desse pacto que o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) determinou a criação, implantação e realização das audiências de custódia em todo o País com a finalidade de, tão logo após a prisão em flagrante
delito, apresentar a pessoa do acusado à autoridade jurisdicional (Estado/
Juiz), conferindo-lhe o respeito a várias garantias consagradas na Constituição Federal. O escopo da referida audiência não é só de verificar a legalidade ou ilegalidade dos atos praticados pelos agentes públicos, a exemplo da
tortura, mas também de facultar ao magistrado a aplicação dos institutos
legais que garantam ao preso responder ao processo em liberdade, podendo
defender-se ampla e plenamente.
Consta nessa audiência a presença, obrigatória, além do acusado preso,
do juiz, do membro do Ministério Público e do advogado de defesa (seja ele
defensor público ou advogado particular).
É preferível, à luz do novo entendimento da política carcerária, que sejam
aplicadas ao preso as medidas cautelares diversas da prisão, evitando que inocentes padeçam das agruras do cárcere e da sua violência. O objetivo da audiência de custódia não é de beneficiar o criminoso, mas, minimamente, garantir
que um suposto inocente se defenda, conforme a Constituição Federal de 1988.
O projeto instituído pelo CNJ prevê ainda a estruturação de centrais de
alternativas penais, centrais de monitoramento eletrônico, centrais de serviços e assistência social, além das Câmaras de Mediação Penal.

2.4 Assistência à educação nas prisões
A Lei de Execução Penal previa, desde a sua criação, em 1984, a assistência
educacional ao preso e ao internado, em seu art. 17, sendo obrigatória a ministração do ensino de 1º grau nas unidades prisionais, carecendo, portanto,
da existência e/ou obrigatoriedade do ensino médio, demonstrando mudança de perfil do apenado.
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Diante dessa nova realidade, em 2015, a LEP sofreu mais uma importante modificação, através da Lei nº 13.163/201514, que determinou o art. 18 A, a
implantação do ensino médio nas penitenciárias, e a realização de censo penitenciário conforme art. 21 A, incisos I a V, com vistas a conhecer melhor a
situação escolar e educacional dos presos no Brasil — passo importante para
que ocorra a reinserção da pessoa na sociedade.

2.5 Lei da Primeira Infância
Em março do ano de 2016, mais uma alteração na legislação atinente à execução
penal fora realizada, que dispôs sobre a primeira infância e as diretrizes sobre
o desenvolvimento da criança, atingindo vários dispositivos legais, dentre os
quais destaca-se a Lei nº 7.210/1984. Sendo assim, a Lei nº 13.257/201615 possibilitou a prisão domiciliar para presas que possuam filhos menores de idade. Antes
dessa lei, as mães eram presas e as crianças ficavam sem ter com quem contar,
em estado de vulnerabilidade e suscetíveis a inúmeras vicissitudes da vida.

2.6 Inadequação das unidades prisionais
para o cumprimento de pena
em regime semiaberto
Durante anos, presos que progrediam de regime não podiam receber tal benefício por falta de adequação das unidades prisionais que atendessem a essa modalidade de prisão. Porém, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320/
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RS16, estabeleceu o entendimento de que a falta de estabelecimento penal condizente à progressão de regime não autoriza a permanência do preso no regime
prisional mais gravoso. Esse entendimento culminou com a edição da Súmula
Vinculante nº 56, garantindo, assim, a progressão de regime prisional do apenado, conforme transcrita: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”17.

2.7 Tráfico privilegiado (crime não hediondo)
Os problemas penais ocorridos, no Brasil, nos últimos trinta anos, possuem
considerável influência e atuação do tráfico de drogas, tornando-se, ao mesmo tempo, um problema de saúde pública e de natureza jurídico-penal.
Traficantes e usuários muitas vezes se confundem nessa intricada rede,
que é o contexto socioeconômico da droga, fazendo com que, até mesmo
viciados comuns, tornem-se traficantes para satisfazer o vício, levando-os
para a cadeia, bem como milhares de jovens que são cooptados pelo tráfico
para servirem de “aviõezinhos”18.
Diante do contexto supranarrado, ao julgar o Habeas Corpus nº 118.533,
o STF decidiu pela descaracterização da hediondez do crime de tráfico privilegiado, constante no art. 33, §º 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Tóxico),

16

Decisão disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25357700/recurso-
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recebimentos de pequenas quantias.
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demonstrando que não há interesse do Estado em encarcerar pessoas que
traficaram por eventualidade, apenas para satisfazer o vício ou um ganho
econômico irrisório, tendo que, para receber o benefício legal, preencher os
requisitos contidos no artigo e parágrafo retrocitados da Lei nº 11.343/200619.
A decisão do STF, ao julgar o HC nº 118.53320, impactou diretamente na política de execução penal, possibilitando a aplicação de medidas alternativas
e diversas à prisão.

2.8 Data-base para cálculos de “benefícios”
da execução penal
Em outro importante Habeas Corpus, o de nº 115.254, o STF, prolatou decisão
que impactou mais uma vez na Lei nº 7.210/1984, a LEP, estabelecendo a data
-base para o cálculo de benefícios à pessoa do apenado.
Sendo assim, estabeleceu o STF interpretação ao art. 112 da LEP, na qual
a data para o cálculo dos benefícios aos presos seja efetivamente a data em
que o mesmo preencher os requisitos legais, pelo que a mesma lógica se utilizará no art. 118 também da LEP. Tal decisão repercute diretamente na vida
de milhares de presos em todo o País, que lutam na Justiça pela progressão
de regime, conforme se verifica no acórdão, adiante transcrito:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4.
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Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que
a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida. (STF - HC: 115254 SP
- SÃO PAULO 9966416-14.2012.0.01.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de
Julgamento: 15/12/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-036 26/02/2016)21

2.9 Lei nº 13.434/2017 (modificação
da redação do art. 292 do CPP)
No recente mês de abril de 2017, foi sancionada a nº Lei 13.434/201722, incluindo o
parágrafo único do art. 292 do CPP, pelo que proibiu o uso de algemas em mulheres grávidas, durante os atos médico-hospitalares preparatórios para realização
do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período
puerperal. A mudança desse artigo do CPP atinge diretamente as mulheres presas
e grávidas que, no momento ímpar de sua vida, passavam pela indignidade de parir
seus filhos algemadas, situação derrubada e alterada por este novo instituto legal.

2.10 Lei nº 10.216/200123 e a pessoa com
transtorno mental em conflito com a lei
A legislação mencionada nesse tópico trata das políticas públicas de atenção
à saúde mental e de substituição da antiga internação manicomial por trata-
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mentos medicamentosos que possibilitem a convivência do paciente no ambiente social e familiar, abrindo a possibilidade de dispensar o “louco” de internação em manicômios judiciários por crimes e infrações banais.
Tal legislação contribuiu mais uma vez para a redução da comunidade
carcerária por motivos não graves e passíveis de tratamento terapêutico e
psiquiátrico, colocando-a longe de presos graves e cruéis.

2.11 Indulto do Dia da Mulher
A mulher encarcerada possui características marcadamente diferentes do homem privado de liberdade, necessitando de atenção específica em relação às
suas demandas. Diferentemente dos homens, em grande parte dos casos, a mulher é abandonada por seus companheiros e famílias quando adentra as prisões.
Assim, nos últimos anos, a sociedade tem se mostrado bem mais sensível às questões da mulher e às suas necessidades específicas, promovendo
o Estado políticas públicas efetivas e pontuais em favor do gênero feminino. Desta forma, clama este trabalho para que seja aplicado esse instituto
constitucional, no Dia da Mulher, para que de fato as atinja, estando pois tais
recomendações estabelecidas em documentos internacionais, a exemplo da
recomendação da ONU, bem como nas Regras de Bangkok.

2.12 Considerações sobre o PLS nº 513/201324
(os desafios de uma nova LEP)
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 513/2013, que modifica a Lei nº 7.210/1984
(LEP), tem como princípios estruturadores a humanização da sanção penal
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e a efetividade do cumprimento da pena. O primeiro visa garantir os direitos
fundamentais do condenado, em qualquer modalidade de pena e regime prisional, do destinatário de medida de segurança e do preso provisório, evitando-se ao máximo restrições derivadas de más condições de execução penal.
O segundo, por sua vez, objetiva afastar a sensação de impunidade, de que
resulta incentivo ao cometimento do delito.
Em torno da conjugação das expectativas da sociedade quanto à certeza e a efetividade do sistema penal com a necessidade de responsabilidade
republicana quanto à humanização da execução penal, com a garantia de
direitos e a minimização dos danos produzidos pela experiência de privação
de liberdade, as propostas de reforma são animadas pelo espírito de conferir
efetividade às disposições da LEP.
Para tanto, a prioridade recai sobre sua desburocratização e praticidade,
bem como sobre a modernização da gestão, em consonância com o avanço
das ferramentas de tecnologia da informação para a promoção da integração das diversas bases de dados concernentes à população carcerária.
Em reforço, a manutenção da redação do art. 1º, que estabelece como objetivo da execução penal não apenas efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal, mas também “proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado”, funda-se em entendimento segundo o qual
o dispositivo foi recepcionado pela Constituição de 1988, com fulcro no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).
Pode-se, assim, concluir que existe um binômio que conduz todo projeto
de reforma da Lei de Execução Penal, a saber: garantia de direitos fundamentais dos sentenciados e preservação dos direitos fundamentais da sociedade diante do fenômeno da criminalidade. Nessa linha de pensamento,
sobrevém na esfera penal o princípio da proibição da proteção deficiente
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que, como desdobramento do princípio da proporcionalidade, de um lado
impõe ao Estado a observância das diretrizes humanitárias na consecução
das medidas restritivas de liberdade e, de outro, exige atuação eficiente na
repressão da criminalidade, com ações positivas que efetivamente garantam
a segurança pública, sem que isso possa ser interpretado como “excesso”.
Sob o viés prático, as mudanças propostas no projeto têm por objetivo, entre
outros, evitar a superlotação nos presídios, melhorar o atendimento aos presos e
promover a inserção dos ex-detentos no mercado de trabalho. Nesta linha, a título
de exemplo, resta vedada, expressamente, a acomodação de presos em número
superior à capacidade de cada estabelecimento penal. Com efeito, atingido ou ultrapassado o limite, haverá consequências tanto de ordem político-administrativa, com a realização obrigatória de mutirão carcerário, como de natureza jurídica,
com repercussão coletiva mediante elaboração de lista dos presos mais próximos
da obtenção do requisito temporal para a progressão de regime para que haja a
antecipação da progressão até a adequação da lotação à legalidade.
Desta forma, o projeto reformador visa consolidar a ideia de “direitos
penitenciários” — direitos públicos subjetivos inseridos na LEP —, de modo
que, a atender os requisitos gizados na norma, o condenado possa exercitá
-los de forma célere e efetiva, sem prejuízo do exame da legalidade, reduzidos os entraves burocráticos atualmente vivenciados.

3 Análise da atuação do Ministério
Público na Execução Penal
O poder punitivo do Estado é o último e mais gravoso instrumento de controle social, cujo ponto culminante é a execução da sanção penal. Conforme
sobredito, a punição, todavia, só se legitima quando associada à busca pela
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recuperação e reinserção social do sentenciado. A partir da leitura do texto
legal, verifica-se que a natureza das normas de execução penal é mista, distribuída entre normas de caráter jurisdicional e de caráter administrativo,
com prevalência das primeiras.
O Ministério Público, por sua vez, como titular da ação penal pública e
responsável pela promoção e fiscalização da ordem jurídica, desenvolve papel de destaque em todo o procedimento executório. O fundamento constitucional que legitima a sua atuação no processo de execução penal extrai-se
do art. 127, da CF de 1988. Infere-se dele que o Ministério Público é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Em sintonia com o referido dispositivo constitucional, determina o art. 67, da Lei nº 7.210 de 1984, a obrigatória intervenção
do Ministério Público na fase da execução da pena e da medida de segurança,
fiscalizando e intervindo nos procedimentos judiciais.
No tocante às atribuições desenvolvidas no processo individual, cumpre
asseverar que o rol previsto no art. 68, da LEP é meramente exemplificativo,
vez que, além de haver muitas outras espalhadas ao longo da lei específica, a
redação da alínea “a”, do inciso II, do art. 68, denota a amplitude da atuação
ministerial. Nesse sentido, desde a ciência obrigatória da expedição da carta
de guia (art. 106, § 1º, LEP), passando pela faculdade de recorrer de todas as
decisões judiciais tomadas no curso da execução e pela iniciativa de representar pela interdição de estabelecimentos penais, possui o Ministério Público um plexo de atribuições muito relevantes para assegurar a efetividade das
garantias constitucionais vinculadas à execução penal, como a proibição da
tortura e do tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), a individualização da pena (art. 5º, XLVI), a vedação das penas cruéis (art. 5º, XLVII) ou o
respeito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX).
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No entanto, o papel do Ministério Público transborda os limites das demandas jurisdicionais. A sua atuação na execução penal compreende, além
das tutelas processuais individual e coletiva, também a sua função política.
Essa função permite que a instituição ocupe um espaço crítico na sociedade,
sendo não só integrante da construção desse modelo de garantias mínimas
aos presos, mas instrumento de transformação social e participante de um
movimento de desconstrução de um sistema de aprisionamento em massa.
Não é demais lembrar que o cárcere se mostra o ambiente mais representativo de que os objetivos constitucionais da construção de uma sociedade justa
estão mais longe de serem alcançados do que se imagina. Nesse contexto, o
Ministério Público possui legitimidade ativa para postular, perante o Poder
Judiciário, para que a Administração Pública empreenda maiores esforços
para prover uma prestação estatal que busque efetivar determinado direito
social, de forma concreta, em sintonia com as prescrições delineadas na LEP.
Em complemento, à luz do desenho constitucional, o Ministério Público
possui ampla legitimidade em matéria de direitos coletivos, podendo utilizar os meios tradicionais já consagrados, tais como os Termos de Ajustamento de Conduta e as Ações Civis Públicas, além de outros instrumentos.
Em adição, goza de prerrogativas funcionais específicas para o exercício
desse dever constitucional. Dentre elas, a Lei Complementar nº 12/1994 prevê algumas que para a atuação do Ministério Público na Execução Penal,
no exercício da tutela dos direitos fundamentais coletivos, são importantes
instrumentos. O livre acesso do Promotor de Justiça aos estabelecimentos
prisionais, policiais e de internação coletiva, independentemente de prévio
agendamento, permite o contato direto com os apenados e a verificação in
loco das condições reais das unidades prisionais. Isso possibilita a realização
de inspeções e vistorias que, muitas vezes, são úteis para a instrução probatória das demandas coletivas.
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Todavia, tal exercício da função política na atividade coletiva não deve
cingir-se às questões judiciais. Como ressaltado das linhas acima, o Ministério Público possui, por si, uma função política própria e, sendo órgão autônomo e independente dos poderes Judiciário, Executivo ou Legislativo, deve
interagir em igualdade horizontal, no sentido de sempre expressar sua visão
institucional. No caso da atuação na Execução Penal, ganha ainda maior destaque ao ser reconhecido como Órgão da Execução Penal, além de compor importantes órgãos de deliberação coletiva, como os Conselhos da Comunidade,
Penitenciário e de Política Criminal e Penitenciária. O estabelecimento de relações institucionais com os demais poderes permite que o Ministério Público participe do processo de construção das políticas públicas, e assim possa
da forma mais ampla possível defender os interesses dos reeducandos, bem
como criticar e argumentar de forma contrária à políticas desinteressantes
aos fins constitucionais, tal como a política de encarceramento em massa.

4 Considerações finais
Este artigo é uma pequena amostra do tamanho da importância da Lei de Execução Penal para o Brasil, a qual regula o cumprimento das penas em todo
o País, tendo, ao longo desses 33 anos, superado desafios e, em muitos casos,
injustiçada a sua importância.
As modificações aqui mostradas são um exemplo de como a legislação
não é algo estático, estando em constante diálogo com a realidade circundante, não nos afastando, em nenhum momento, de verificar os novos desafios à sua frente, tais como as novas modalidades de medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva, que incluem a utilização de monitoramento
eletrônico, prisão domiciliar, além de outras medidas.
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O crime não é algo isolado, assim como o fato de alguém cumprir uma
pena também, isso porque há implicações anteriores e posteriores ao fato
delituoso, ou seja, a pobreza material e moral, más condições de saúde, de
urbanismo, e de espaços de convivência dominados pelo crime, expõem o
ser humano a uma carga negativa fortíssima que pode levá-lo ao mundo da
criminalidade, impactando a vida em sociedade. Logo, tem o Estado e toda a
sociedade o dever de cuidar e zelar uns pelos outros, na tentativa de tornar
mais justa, equilibrada e fraterna a sociedade.
A Lei de Execução Penal é e deve ser garantidora em todos os seus efeitos, pois
deve zelar pelo fiel e digno cumprimento da pena, assegurando ao apenado direitos básicos, que não devem ser confundidos com privilégios, pois a pena justa e a
dignidade da pessoa humana são indisponíveis, e nenhum ser humano deve abolir de suas entranhas a compaixão, o perdão e o respeito ao ser humano acima de
qualquer coisa, entendendo que, por mais grave que tenha sido o erro do apenado,
não se pode igualar ao mesmo sentimento que levou alguém a cometer um crime.
A melhoria das instalações prisionais, o atendimento das necessidades
básicas do preso como saúde e educação, assim como a profissionalização,
são medidas de extrema urgência, mas que de nada adiantarão se aqui fora
o preso não for reinserido a contento. Logo, como pode alguém ingressar na
unidade prisional e não ter o mínimo padrão de dignidade para se recuperar?
Pode-se inferir que é a correta aplicação das leis penais, das justas penas,
e o evitar encarcerar por qualquer banalidade que farão a verdadeira mudança que se espera no Brasil há muitos anos, no que pertine à grave crise da
segurança pública.
Com efeito, para dar concretude aos objetivos traçados na Constituição,
o Ministério Público detém papel de destaque, seja atuando no âmbito jurisdicional ou induzindo políticas públicas, mediante o desdobramento da sua
função política.
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Por fim, espera-se, então, que este artigo, elaborado em um contexto
de clamor público por recrudescimento de penas e crescimento da superlotação carcerária, circunstâncias que tornam salutar um amplo de debate
acerca das medidas descarcerizadoras, tenha contribuído, verdadeiramente,
para a melhor compreensão da LEP, das dificuldades à sua correta aplicação,
aproximando a comunidade acadêmica das mudanças pontuais que foram
se realizando ao longo do tempo.
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resumo

O artigo tem por objeto o discurso persuasivo entre ações de parceria educativas desempenhadas pelo Ministério Público e pela
sociedade sobre os direitos sociais. Diante da violência social,
fazem-se necessárias atividades voltadas ao conhecimento ético
e à aprendizagem que sensibilizem quanto às garantias constitucionais. O trabalho tem como objetivo compreender o efeito
persuasivo, baseado nos elementos aristotélico (ethos, pathos
e logos), analisados como indispensáveis à ação da instituição,
para sensibilizar a sociedade quanto ao respeito aos princípios
éticos de cidadania. A metodologia empregará revisão bibliográfica sobre as ações, apresentando-se como modelo o estudo
de caso do MP/SP. Considera-se que as ações discursivas são de
grande relevância. Atribuir destaque ao discurso desta atividade
é viável, visto que reforçar a garantia dos direitos fundamentais
é essencial à vida cotidiana.

Paravras-chave: Ministério Público; discurso; retórica.
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1 Introdução
O desconhecimento sobre os direitos sociais é algo presente na população
brasileira e é por isto que pessoas estão constantemente na condição de vítimas de atos antiéticos voltados a reforçar a injustiça na sociedade. Diante
disto, o presente trabalho tem por escopo analisar o discurso persuasivo de
parcerias educativas realizadas pela promotoria do Estado de São Paulo, no
sentido de causar reflexão (pathos) que resulte na sensibilização momentânea quanto à mudança de caráter e posterior conscientização, adquirida em
maior espaço de tempo. A pesquisa destina-se a destacar o discurso utilizado na atividade educativa, identificando os elementos técnicos de persuasão
que são: ethos, pathos e logos, essenciais à credibilidade do caráter do discurso, à reflexão emocional do público-alvo e ao desempenho da razão ética.
Capacitá-los a pensar melhor sobre valores éticos e morais, que reforçam os
direitos sociais, é um dos objetivos institucionais para promover a igualdade
aristotélica transcrita para os dias atuais, incide e complementa os preceitos éticos. Utiliza-se como estudo de caso a parceria do Ministério Público,
representado pela promotora de Justiça Fabíola Covas, com a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo.
O estudo que rege este trabalho é principalmente o de identificar o
ethos no discurso persuasivo utilizado pelo MP, na ação educativa relacionada ao estudo de caso em comento, que tem a finalidade de possibilitar a atividade cerebral relacionada às emoções de pathos do público-alvo a respeito de um olhar ético e racional que colabore com a reflexão de
possível mudança de caráter do cidadão. Isto é, visualizar o ethos institucional, que influenciará no pathos do público-alvo, que por vez influenciará, se possível, no caráter ethos do cidadão, que, por fim, fortalecerá o
logos da razão.
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O artigo tem em seu corpo a analise das funções ministeriais, sendo elas típicas e atípicas. Destaca-se especificamente a última, que renova-se e altera-se com
o passar do tempo e de acordo com as necessidades sociais. Concorrem para que
fórmulas de dignidade humana sejam construídas por meios de valores éticos.
O debate em torno da função atípica possui nuances relacionadas às preocupações com a comunidade sobre garantia dos direitos sociais, visto que comumente depara-se com ilicitudes que as tornam vulneráveis. Nesse sentido, o
discurso persuasivo transcreve a busca da igualdade aristotélica, que descreve
igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais, para que o êxito isonômico alcance nossa sociedade em especifico no que se refere à promoção da
ética, essencial à garantia dos direitos sociais e à dignidade da pessoa humana.
Para a análise metodológica, utilizou-se consulta consubstanciadas aos
artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, referentes a prerrogativas
e competência do órgão e pesquisas bibliográficas a livros que embasam a
função em análise e sites que informam sobre as parcerias já realizadas.
O tema tem como justificativa para a pesquisa a importância do discurso persuasivo e da ética profissional atrelada à identificação dos elementos
retóricos que têm como perspectiva o aumento da reflexão social quanto ao
conhecimento e a busca da razão emocional que enfatize os atos voltados à
garantia dos direitos sociais por meio de estratégias discursivas.

2 Histórico da função do
Ministério Público como
promotor de Justiça
Analisando primeiramente o conceito expressivo da palavra Ministério Público, entende-se como o exercício de determinada profissão que objetiva be-
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neficiar a coletividade sob o reconhecimento do Estado, ou seja, é um ofício
essencial ao Estado1 Democrático de Direito.
O Ministério Público da União foi criado por meio da Lei nº 1341, em
1951, e subdivide-se em Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho2. A lei tem
em uma de suas prerrogativas o zelo pelos preceitos constitucionais e atos
emanados dos poderes públicos, por isto a prática das ações em comunidades carentes conjuntas com diversos órgãos em favor da sociedade tem
viabilidade positiva, visto que a instituição, por meio de seus representantes, tem legitimidade pra promover ações alternativas e renovadoras,
que objetivem reflexões nos indivíduos e na coletividade, já que dispõe de
autonomia quanto à tomada de iniciativa, a qual está prevista no dispositivo constitucional.
Diante do desconhecimento da população sobre seus direitos, a instituição percebeu a necessidade de promover práticas educativas em parceria
com órgão pertencentes à administração direta municipal, como de proporcionar conhecimento sobre direitos e viabilizar o discurso preventivo quanto a atos ilícitos utilizando, por crivos nossos a persuasão. Feito isto por meio
de palestras, que desembocam no conhecimento básico destinado a inibir o
reflexo do déficit na educação, cultura, habitação, saúde e lazer, o qual resultará na maior perspectiva da segurança jurídica e social.
O inciso II do artigo 129 da carta constitucional confere à instituição a
prerrogativa de zelo pelo respeito aos poderes públicos, relevância pública e
direitos assegurados pela Constituição.

01	SANTANA, Edilson. Instituição do Ministério Público. 2. ed. Leme: J.H. Mizuno, 2008. p. 21.
02	BRASIL. Histórico do Ministério Público do Brasil. Disponível em: <http://www.mpu.mp.br/
navegacao/institucional/historico>. Acesso em: 20 fev. 2017.
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Não é estranho o intitular como defensor do povo, dada a função de zelar
pelos direitos individuais e da coletividade, como já se falou. É característica
da instituição defender os interesses indisponíveis do indivíduo e da sociedade, e, por isso, Hugo Nigro Mazzilli afirma que o Ministério Público apresentase investido de funções típicas e atípicas que são compatíveis dada a finalidade institucional definida pela norma constitucional3.
Vale ressaltar ainda e sob a ótica do mesmo autor que o compromisso do
MP no que se refere às funções atípicas não desmerece a função típica, pois a
responsabilidade taxada em lei enfatiza o comprometimento com a democracia brasileira e remete ao fortalecimento da justiça social.
Quando o MP está motivado na interpelação da proteção da sociedade buscando a tutela estatal a ação é típica de sua função, porém quando colabora com instituições diferenciadas para a implementação de ações voltadas a informar a população sobre a prevenção ao crime, utilizando de palestras educativas, está ele fazendo
menção à sua função atípica, que pode ser intitulada como prática preventiva de crime, além de fortalecer seu compromisso com a função típica, que é sua titularidade.

3 Principais argumentos sobre
Justiça e valores sociais
Necessidade de Justiça é algo remoto e que tem caminhado até nossos dias.
A população brasileira tem sofrido com esse problema, pois Justiça e conhe-

03

MAZZILLI, Hugo Nigro. Promotor de Justiça na defesa da sociedade. Disponível em: <http://

promotordejustica.blogspot.com.br/2007/03/da-funo-social-do-membro-do-ministrio.html>.
Acesso em: 11 mar. 2017.
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cimento sobre suas garantias, para a classe menos favorecida, são atributos
questionáveis. Tércio Sampaio4 menciona uma conversa de Sócrates com seus
amigos que, naquela época já dizia “Justiça é simplesmente interessante ao
mais forte”. Em nossos dias não deixa de ser semelhante. E por que Justiça
interessa ao mais forte? Porque é ele quem detém maior parcela de conhecimento, é ele sim que busca e quem constrói a sua verdade através da verossimilhança. Porém existe aquele que mesmo conhecendo a norma penal comete
ilícitos. Esta é umas das posturas que a ação atípica do MP tenta prevenir, provocando reflexão ética que garanta o direito à vida, à saúde física e psicológica
das mulheres, porque o problema social em comento é fato apresentado constantemente pelo noticiário de televisão aos cidadãos brasileiros.
Percebe-se a capacidade racional na sociedade quando o conhecimento se
manifesta pela razão sistemática, basta que seja estimulada para prevenir atos
como esse. A expressão de Descartes: “a natureza da razão se expressa pelas
operações da intuição e dedução conjunta e não apenas pela intuição”5, que nos
remete à completude do processo que se sustenta a partir do corpo sistêmico.
O Ministério Público é o órgão que tem por excelência a fiscalização da
aplicação da lei penal e civil. Sendo assim, não poderia deixar de abranger
com maior eficácia as questões relacionadas à proteção humana, principalmente no que se refere à proteção da mulher, visto que a maioria da incidência se perfaz no ambiente familiar.
A sociedade sempre presenciou formas absurdas de violência doméstica e
o legislador, sentindo a necessidade de maior eficácia de lei que viesse oferecer

04

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Por que estudar Filosofia do Direito?. Disponível em:

<www.youtube.com/watch?v=xdBpu0gcqYs>. Acesso em: 20 fev. 2017.

05

OLIVEIRA, Paulo Eduardo. Filosofia e educação. Aproximação e convenção. 2012. p. 126.
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mais proteção a mulher, achou por bem acrescentar ao instituto penal o dispositivo que qualifica e sanciona ainda mais esse tipo de violência. Mas é somente a violência contra a mulher que se imagina merecer maior atenção nas
ações de prevenção? Não, porque o Ministério Público atua como instituição
essencial à Justiça e que, na função atípica, promove a garantia dos direitos
sociais, por meio da prevenção, chamando a atenção do cidadão sobre valores
éticos destinados à sensibilidade para negativa da prática de ilícitos penais,
pois enfatizar a Justiça e a proteção humana são suas maiores prerrogativas.
Versando ainda sobre justiça social, o que seria da sociedade brasileira sem
a atuação do Ministério Público? Não teria o apoio preciso de fiscalização nos
crimes de comoção social. Esta é uma das causas que remete à importância de
sua atuação na forma tipificada. Não obstante é preciso integração no liame
preventivo, com órgãos variados da Administração Pública, visto que a Constituição Federal incube em seu papel, além da defesa do ordenamento jurídico e
o respeito aos poderes, o interesse social que desemboca nos direitos coletivos.

4 Apresentação de estudo de caso
sobre ações educativas promovidas
pelo Ministério Público
O projeto de prevenção de violência doméstica6, disponibilizado nas comunidades carentes do Estado de São Paulo por meio do MP em parceria com se-

06

BANDEIRA, Regina. Programa do Ministério Público orientador de mulheres. Disponível

em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84185-programa-do-ministerio-publico-que-orientamulheres-concorreu-ao-innovare>. Acesso em: 12 mar. 2017.
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cretarias municipais de saúde e assistência social, tem como finalidade levar
conhecimento e orientação quanto a direitos relacionados à Lei nº 11.340 (Lei
Maria da Penha) e serviços da rede pública de saúde da família.
O projeto propõe conhecimento sobre o acesso à Justiça por meio da promotoria pública e da delegacia da mulher, além de programas que oferecem
capacitação para o mercado de trabalho e orientação para habitação e saúde.
As ações já percorreram várias cidades do estado paulista que são marcadas pela cruel violência sofrida pelos seus cidadãos e internação de mulheres vítimas de violência, pois o projeto visa beneficiar aos cidadãos nos
âmbitos da promoção da Justiça e assistencial. Daí a importância da parceria do parquet com os variados órgãos da Administração Pública no sentido
de orientar a população sobre o acesso à assistência judiciária e assistencial
que objetiva satisfazer a necessidade de Justiça da população.
Para a promotora de Justiça Fabíola Covas7, o projeto possui expressiva aplicabilidade, visto que utiliza serviços da Administração Pública já existentes.
O que mais se destaca é a diversificação do seu oficio, visto que atua na esfera
criminal investigando as infrações penais, promoção de apuração dos delitos e
responsabilização de seus autores8, mas o que aqui se quer frisar é a diversificação de suas funções, que ao longo do tempo pode evoluir no sentido de melhor
beneficiar a população quanto à prevenção de atos em desfavor da legalidade.
Menciona ainda a promotora a importância do diálogo sobre segurança
e conhecimento relacionados a instrumentos de interrupção do ciclo de violência, os quais funcionam como transformadores da realidade social. Isso
enfatiza a função atípica que, segundo Mazzilli, “vem crescendo consideravel-

07

Ibidem.

8

MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do Promotor de Justiça. Ed. 2ª. São Paulo: Saraiva.
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mente... visto que no atendimento ao público, orientam os necessitados, fazem
acordos e conciliações e homologam transações extrajudiciais”, o que assegura e torna mais eficaz o princípio da segurança jurídica e torna mais acessível
o conhecimento relacionado às medidas cabíveis à coibição da violência, que
calam as vítimas permitindo a continuidade dos índices estatísticos e, porque
não dizer, provocam de certa forma uma reflexão na sociedade, visto que a ciência de determinada proteção e garantia fundamental dos direitos, de certa
forma, inibem o agressor e o educam a não se ariscar na prática de certos atos.

5 Analise ética e retórica
identificada no discurso educativo
Aristóteles menciona a faculdade de observar os meios persuasivos disponíveis
em qualquer caso dado, ou seja, é a forma de analisar sobre a adequação em casos diferenciados sobre como persuadir “tendo a função de procurar o alcance do
sucesso”. E como entender o meio persuasivo? Ele descreve que, em um âmbito
de deliberação, pode-se resolver um caso da seguinte maneira: apresentando uma
subdivisão onde uma faz a primeira observância a técnicas tais como o ethos9 o
phatos10 e o logos11 à sua época. Já a segunda observa os recursos da retórica12.

09

Ethos significa caráter do orador, ou seja, daquele que convence.

10

Pathos é a reflexão pelo apelo emocional.

11

Logos é razão, o racional.

12	BALLWEG, Ottmar. Exposição de uma metodologia definida por elementos retóricos antigos
e contemporâneos. In: TORRES, Lourenço. Codificação, casamento civil e escravidão na retórica
do direito no fim do Segundo Império. São Paulo: Paco Editorial, 2016. p. 42.
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Imagine-se que o MP utilize a persuasão clássica como exemplo indispensável no discurso13, o dominar da linguagem para fazer parte da ação
apresentada e que o manejo verbal e as ideias nascida entre os gregos14 recupere-se no tempo. O parquet não poderia deixar de utilizá-las, pois expor
ideias de cidadania remete à democracia, que poderá corroborar na emoção (pathos) dos sentimentos, refletindo na esfera comportamental do ser
humano. Mudanças de hábitos eram o intento dos sofistas quando iam às
praças, aos foros intentar inflamar multidões, porém aqui, diante do discurso do MP, não se quer inflamar com pensamentos errôneos, como faziam os
sofistas15, e sim estimular o uso da boa-fé nos atos da vida cotidiana e que vão
dar maior ênfase à segurança jurídica e a busca do equilíbrio fundamental
à noção básica16.
Como produzir a persuasão precisa para esta ação? Por meio da retórica17,
que, segundo Aristóteles, tem algo de ciência, é um corpus com determinados
objetos que, se seguido, produz persuasão18. A postura do discurso organizacional é construir uma verdade discursiva que aconselhe19, que lidere a reflexão comportamental e aceitação das ideias, que resulte na prática cidadã.

13

CITELLI, Adilson. A tradição retórica. In: Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2002. p. 7-8.

14

Ibidem.

15

Ibidem.

16

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Por que estudar Filosofia do Direito?. Disponível em:

<www.youtube.com/watch?v=xdBpu0gcqYs>. Acesso em: 20 fev. 2017.

17

RETÓRICA: DICIONÁRIO Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/

retorica/>. Acesso em: 12 mar. 2017.

18

CITELLI, Adilson. A tradição retórica. In: Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2002. p. 8.

19

Ibidem. p.13.

124 | Revista jurídica da amppE

Se a retórica não está necessariamente atrelada à ética, isto é, não assume postura ética, como fala Citelli20, como visualizá-la na aplicação pelos
agentes representantes do MP nas ações de prevenção ao crime? Podem ser
vistas de diferentes formas, tais como na tolerância religiosa e costumes da
sociedade, pois ao adentrar as comunidades para realizar as atividades preventivas fará-se de forma cortês, visto que cada comunidade tem seus costumes e valores éticos a seguir, porém a negativa dessa atitude ética faz com
que se perca a legitimidade e o respeito no mundo científico21.
Segundo Chauí, o fundamento da vida moral não é a razão, mas a emoção, que sensibiliza nossos sentimentos para que se descubra os valores éticos. É isso que o MP tenta nas ações atípicas: causar impressões suficientes
que emocionem para o abandono voluntário de práticas que causem repugnância na sociedade22.
O MP é instituição que, em suas funções típicas, contribui na aplicação
imparcial da lei e, nas atípicas em análise, contribui para a promoção de “experiências que possibilitem a garantia por meio da reflexão sobre a negativa dos atos ilegais que às vezes são idealizados pela atividade cerebral, mas
quando observados de forma a por em prática a ética educacional vem logo
em seguida a prevalência da razão23”.

20

Ibidem. p.13.

21

ROMANO, Roberto. Ética e Ministério Público: uma reflexão em três momentos. Disponível

em: <http://books.scielo.org/id/ff2x7/pdf/livianu-9788579820137-19.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2017.

22

CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 453.

23

OLIVEIRA, Paulo Eduardo. Filosofia e educação. Aproximação e convenção. 2012. p. 146.
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6 O mal e o medo social
Por que a sociedade se torna refém da violência por falta de conhecimento? Violência está presente em toda sociedade e é pensada como opção laboral em comunidades carentes. Tentar mudar este caráter é um desafio, pois o medo, que não
fica somente na imaginação, mas no dia a dia, é observado, sabe por que? Porque
torna-se inviável ir a uma festa à noite ou mesmo no período diúrno sem que o
medo prevaleça nas mentes humanas e, quanto a isso, Bauman menciona: “estamos em contato com o desconhecido, isto é, não sabemos o que pode nos acontecer
pois o medo e o mal24 andam juntos25”. O autor afirma ainda que, se rotineiramente
preferíssemos a bondade, o mal não teria de onde sair, isto é, não se presenciariam
atitudes grosseiras e desprezíveis relacionadas ao desrespeito à pessoa humana.
O autor menciona que o mal e a punição são instrumentos pertences à razão
que transcritos para o presente devem ser combatidos com atos estatais típicos
(punição e fiscalização) e atípicos (destinados à prevenção de violência), quando
nos referimos a funções alternativas já existentes e às que estão por vir.
Durkheim em sua célebre frase menciona algo interessante: “o homem não
pode viver no meio das coisas sem formar ideias referentes a elas que regulem sua conduta”26. A construção de fundamentos que tornem a coletividade
mais solidária e capaz de se reportar contra a aderência do caráter delitivo se
faz por meio da educação pois, nesse sentido, o autor colabora com o presente

24

Segundo o autor, o mal e o medo são irmãos e o primeiro, em especifico, é aquilo que é crime

e infringe a lei.

25	BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 74.
26

DURKHEIM, Émile apud. NEVES, Paulo. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Ltda.

2007. P. 16.
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afirmando que a influência é diferente daquilo que provém do próprio ser, e,
por grifos nossos, o que vem do íntimo às vezes não condiz com o que é legal
e por isso deve ser contagiado por boa conduta que resulte em reflexões voltadas à prática da racionalidade humana. Menciona também que “as coisas
sociais somente se concretizam com a intervenção humana” e é isto que a descentralização e a parceria organizacional procuram acatar, isto é, procuram o
aproveitamento de atividade humana refletiva da racionalidade.

7 Ética e filosofia prática
como atributo funcional
do Ministério Público
Não se pode deixar de observar a questão levantada pelo professor Eduardo Bittar27 a respeito da ética como ciência ou filosofia. Segundo ele, a ética é filosofia
prática, pois seu conteúdo repousa no agir humano, na valoração da especulação quanto à crítica conceitual e tem sua firmeza atrelada à filosofia, a qual fortalece as construções de deveres morais adquiridas ao longo do tempo. Sendo
ela parte da filosofia, seu foco repousa sobre a prática humana do cotidiano e depende das intervenções humanas para acontecer. Esta é uma das prerrogativas
que, por grifos nossos, fortalece a atividade do Ministério Público nas ações preventivas realizadas nas várias comunidades brasileiras com o fim de beneficiar
a sociedade com a abertura de possibilidades e o maior engajamento e respeito
ao princípio da segurança jurídica e social, essencial à sociedade.

27

BITTAR. C. B. Eduardo. Ética geral e profissional. Parte I. Disponível em: <https://www.

passeidireto.com/arquivo/19791505/curso-de-etica-juridica---eduardo-bittar>. Acesso em: 25 fev. 2017.
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Já em relação à norma, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
em seu artigo 43, I e II28, acentua o caráter ethos do MP voltado à projeção da
conduta de seus membros no desempenho de atividades jurisdicionais que
reportem a ética necessária à dignidade na condução de seus atos.
A ética nos remete à responsabilidade29 da prática e do dever ser na Administração Pública, nos remete à elevação da dignidade do caráter (ethos)
que, segundo Farias30, em grego significa “a tradição”, “o caráter”.
Segundo Battaglia, deontologia é a parte da filosofia que estuda a origem e
a finalidade do dever, e a ontologia, a natureza da origem e finalidade do ser. As
profissões estudadas têm relação de conduta por meio da deontologia, que representa urbanidade profissional desempenhada pelo caráter humanitário31.

8 Considerações finais
O discurso advindo deste trabalho intencionou ressaltar o desconhecimento
da sociedade quanto aos seus direitos e garantias fundamentais necessárias à
promoção da Justiça. Utilizou-se para este fim o discurso persuasivo que des-

28

Artigo 43 da Lei Orgânica Nacional do MP dispõe:
“I - manter ilibada conduta pública e particular;

	II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções”.

29	BITTAR. C. B. Eduardo. Ética geral e profissional. Parte I. Disponível em: <https://www.
passeidireto.com/arquivo/19791505/curso-de-etica-juridica---eduardo-bittar>. Acesso em: 25 fev. 2017.

30	FARIA, M. B. Aristóteles: A plenitude como horizonte do ser. 1. ed. São Paulo: Moderna, 1994. p. 136.
31	TORRES, Francisco Buenos. Ministério Público e a ética. Disponível em: <http://www.
revistajustitia.com.br/revistas/3x76dy.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.
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taca a parceria do parquet mediante preceitos éticos destinados à prevenção
da violência em comunidades carentes. Os elementos persuasivos elencam
completude no sentido de atrelar a ética institucional desenvolvida pelos
agentes públicos ao chamamento das emoções (pathos), com sentido de oferecer possibilidades de mudanças comportamentais contributivas para a prevenção de atos ilícitos, isto somado ao acesso a serviços diversos.
Demonstram-se na pesquisa fatores que possibilitam o entendimento
técnico sobre valores sociais e elementos que demonstram ser importantes
à exteriorização da parceria conjunta dos órgãos públicos.
Um dos pontos importantes à observação da pesquisa foi desenvolver o entendimento a partir do liame ético e persuasivo destinado à possibilidade de
reflexão por meio de elementos retóricos, ao mesmo tempo em que se buscou
fazer menção à racionalidade aristotélica para fixar ainda mais conhecimentos
a respeito dos preceitos éticos que evidenciam as garantias constitucionais.
O discurso temático voltado à atividade cotidiana envolve os atores públicos
e a sociedade brasileira, cuja relativização de conhecimento somada ao medo de
se tornar vítima da violência permeia a necessidade de justiça social e jurídica.
Diante desses problemas faz-se mister a desenvoltura de atos públicos e explícitos voltados ao desenvolvimento do caráter ético e do liame sociológico.

referências
BALLWEG, Ottmar. Exposição de uma metodologia definida por elementos retóricos
antigos e contemporâneos. In: TORRES, Lourenço. Codificação, casamento civil
e escravidão na retórica do direito no fim do Segundo Império. São Paulo: Paco
Editorial, 2016. p. 42.

nº 2 – março de 2018 | 129

BANDEIRA, Regina. Programa do Ministério Público orientador de mulheres.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84185-programa-do-ministerio-publico-que-orienta-mulheres-concorreu-ao-innovare>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BITTAR. C. B. Eduardo. Ética geral e profissional. Parte I. Disponível em: <https://www.
passeidireto.com/arquivo/19791505/curso-de-etica-juridica---eduardo-bittar>. Acesso em:
25 fev. 2017.

BRASIL. Histórico do Ministério Público do Brasil. Disponível em: <http://www.mpu.
mp.br/navegacao/institucional/historico>. Acesso em: 25 fev. 2017.

CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 453.

CITELLI, Adilson. A tradição retórica. In: Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática,
2002. p. 7-8.

FARIA, M. B. Aristóteles: A plenitude como horizonte do ser. 1. ed. São Paulo: Moderna,
1994. 136 p.

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Por que estudar Filosofia do Direito?. Disponível em:
<www.youtube.com/watch?v=xdBpu0gcqYs>. Acesso em: 20 fev. 2017.

MAZZILLI, Hugo Nigro. Manual do Promotor de Justiça. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 1991.

MAZZILLI. Hugo Nigro. Promotor de Justiça na defesa da sociedade. Disponível em:
<http://promotordejustica.blogspot.com.br/2007/03/da-funo-social-do-membro-do-ministrio.html>. Acesso em: 11 mar. 2017.

130 | Revista jurídica da amppE

ROMANO, Roberto. Ética e Ministério Público: uma reflexão em três momentos. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/ff2x7/pdf/livianu-9788579820137-19.pdf>. Acesso em:
01 mar. 2017.

SANTANA, Edilson. Instituição do Ministério Público. 2. ed. Leme: J.H Mizuno.

TORRES, Francisco Buenos. Ministério Público e a ética. Disponível em: <http://www.
revistajustitia.com.br/revistas/3x76dy.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

PRERROGATIVA: DICIONÁRIO Aurélio. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/
sensibilidade>. Acesso em: 22 fev. 2017.

nº 2 – março de 2018 | 131

Regras constitucionais
da promoção
por merecimento
de membro do ministério
público aplicáveis
ao processo de remoção
por igual critério
O que cabe e o que não cabe após
a EC nº 45/2004

Roberto Burlamaque
Catunda Sobrinho
31º Promotor de Justiça Cível
da Capital do Ministério
Público do Estado de
Pernambuco.
Mestre em Ciências JurídicoCriminais pela Faculdade
de Direito da Universidade
de Lisboa, Portugal.

132 | Revista jurídica da amppE

resumo

Visa o presente artigo perquirir a alteração constitucional promovida pela EC nº 45/2004 ao inserir o inciso VIII-A no artigo
93, da Carta Magna, que disciplinou regras para a remoção por
merecimento e permuta, com base nos institutos da promoção
por igual critério. Investiga se aquele dispositivo é autoaplicável
e o alcance da expressão “no que couber”, ali inserida e a do artigo 129, § 4º, que disciplina a simetria entre os membros da Magistratura e do Ministério Público, e como tangencia as citadas
carreiras na esfera federal. Questiona a aplicação conjunta com
institutos como quintos constitucionais sucessivos, remanescência em listas de merecimento e os contornos para a formação
de lista tríplice e, ainda, analisa o cabimento de ADIn por omissão para leis orgânicas estaduais que ainda não recepcionaram
a alteração constitucional, tudo em cotejo com a Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE).

Paravras-chave: Remoção; promoção por merecimento; EC nº
45/2004; Ministério Público; movimentação de carreira.
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1 Introdução:
apresentação do tema
No que concerne aos critérios de movimentação na carreira para a Magistratura, nos casos de promoção, a Constituição Federal, referindo-se a “princípios”
e “normas” prescreve:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e
merecimento, atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; [...] (Grifos nossos.)

Para disciplinar o caso de remoções por merecimento, conferindo a tal certame
critérios mais objetivos para aferição do merecimento, a Carta Maior foi alterada
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, para que os mesmos parâmetros considerados para a promoção fossem igualmente observados, naquilo que coubesse:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
VIII A – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II; [...] (g.n.)

Já para a carreira do Ministério Público, a Lei Fundamental, expressamente, mandou aplicar os mesmos dispositivos relativos à magistratura, também
naquilo que couber.
É a chamada simetria:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. [...] (g.n.)
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Baseado em casos práticos — os PCAs nº 0.00.000.001811/2013-51 e nº
0.00.000.001678/2014-13, perante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em face do Ministério Público do Estado de Pernambuco, e
o Mandado de Segurança (MS) nº 33.083-DF, perante o Supremo Tribunal
Federal (STF), em face do CNMP, em que fomos a parte autora em ambos
os casos —, cuida o presente artigo de demonstrar que a expressão “no
que couber”, incluída no Art. 93, inciso VIII-A, já há quase quatorze anos,
nada impede a adoção daqueles critérios de aferição na promoção para
os casos de remoção voluntária por merecimento, além do que sua imediata observância é de rigor, eis que se trata de norma constitucional
autoaplicável, o que, embora dispense posterior regulamentação pelas
leis orgânicas da Magistratura e dos Ministérios Públicos Estaduais, impõe ajustes nas referidas leis, quando omissas, para melhor fluidez do
sistema legal.

2 Alcance da cláusula genérica
“no que couber” contida no artigo
129, § 4º, referente aos membros
do Ministério Público
É indiscutível que algumas disposições referentes à magistratura devem ser observadas para a carreira do Ministério Público, pela denominada simetria, como
vimos acima. A expressão “no que couber”, que aparece neste caso, e isto é óbvio,
foi incluída considerando tipicidades e especificidades de cada carreira.
A esse respeito, o Conselho Nacional de Justiça já se pronunciou, quando,
ao emitir a Resolução nº 133, acerca da equiparação de vantagens entre as
duas carreiras, reconheceu tanto a simetria (e também em sentido inverso)
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entre a Magistratura e o Ministério Público, quanto a autoaplicabilidade da
norma, ainda nos considerandos:
RESOLUÇÃO Nº 133, DE 21 DE JUNHO DE 2011
Dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e
equiparação de vantagens
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;
CONSIDERANDO a decisão do Pedido de Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000,
que reconheceu a necessidade de comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal à Magistratura Nacional,
CONSIDERANDO a simetria constitucional existente entre a Magistratura e o
Ministério Público, nos termos do art. 129, § 4º, da Constituição da República, e a
autoaplicabilidade do preceito,
CONSIDERANDO as vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº
8.625/1993, e sua não previsão na LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
CONSIDERANDO a inadequação da LOMAN frente à Constituição Federal,
CONSIDERANDO a revogação do art. 62 da LOMAN face ao regime remuneratório
instituído pela Emenda Constitucional nº 19,
CONSIDERANDO que a concessão de vantagens às carreiras assemelhadas induz
a patente discriminação, contrária ao preceito constitucional, e ocasiona desequilíbrio entre as carreiras de Estado,
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a magistratura como carreira atrativa face à paridade de vencimentos,
CONSIDERANDO a previsão das verbas constantes da Resolução nº 14 deste Conselho (art. 4º, I, “b”, “h” e “j”),
CONSIDERANDO a missão cometida ao Conselho Nacional de Justiça de zelar
pela independência do Poder Judiciário,
CONSIDERANDO a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Mandado de Segurança no 28.286/DF,
RESOLVE:

Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei
nº 8.625/1993:
a) Auxílio-alimentação;
b) Licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares;
c) Licença para representação de classe, para membros da diretoria, até três
por entidade;
d) Ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício;
e) Licença remunerada para curso no exterior;
f) indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o
acúmulo de dois períodos.
Art. 2º As verbas para o pagamento das prestações pecuniárias arroladas no artigo primeiro correrão por conta do orçamento do Conselho da Justiça Federal, do
Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e da dotação própria
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de cada Tribunal de Justiça, em relação aos juízes federais, do trabalho, militares
e de direito, respectivamente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministro CEZAR
PELUSO. (g.n.)

O sempre festejado José Afonso da Silva, em parecer sobre limite de subsídios para membros do Ministério Público e explicitando o alcance daquela
expressão empregada no caso, também se pronunciou sobre o tema, apresentando exemplos de atividades relativas à Magistratura que não são aplicáveis ao Ministério Público1:
[...]
3. Escalonamento vertical de subsídio
16. Recorde-se que a decisão da ADI 3 854, ainda que sede apenas de cautelar, deu
ênfase à questão do escalonamento vertical de subsídios, previsto no art. 93, V, da
Constituição, para concluir pela inconstitucionalidade do tratamento desigual
entre magistrados federais e estaduais decorrente da parte final do inc. XI do art.
37 da Constituição com a redação da EC 41/2003.
17. Esse princípio é hoje aplicável ao Ministério Público por força da nova redação
do §4º do art. 129 da Constituição conferida pela EC 45/2004, com o seguinte teor:
“Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93”.
A cláusula “no que couber” não requer identidade de formulação gramatical, mas
identidade normativa, aquilo que dá sentido ao texto expresso. Nem todos os incisos do art. 93 cabem ao Ministério Público, como são aqueles que se referem a
julgamento e atividade jurisdicional. Mas muitos outros a ele se aplicam, entre os
quais, por certo, está o inc. V sobre escalonamento dos subsídios em nível federal
e estadual. (g.n.)

Como se vê, é a simetria, mais ainda, via de mão dupla, de modo que, sendo o artigo 129, § 4º, da CF, norma autoaplicável, igualmente, tudo o que se
dispuser para o Ministério Público deve ser observado para a Magistratura,
inexistindo, portanto, dúvidas de que os dispositivos constitucionais relativos à Magistratura são aplicáveis ao Ministério Público.

01

SILVA, José Afonso da. Parecer sobre limite de subsídios para membros do MP. Disponível

em: <http://www.conamp.org.br/Lists/artigos/DispForm.aspx?ID=82>. Acesso em: 23 out. 13.
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3 Alcance da expressão
“no que couber” contida
no Artigo 93, viii-a, sobre
remoções por merecimento
A expressão “no que couber” aparece mais uma vez permeando o tema, quando, para a Magistratura — e aí, aplicável ao Ministério Público —, a Carta Maior
disciplina as remoções por merecimento, tomando por parâmetro os mesmos
critérios da promoção por merecimento.
Observando-se, outra vez, o contido nos artigos 93, II, b, c/c 93, VIII-A, da
Carta Magna, que trouxeram a expressão “no que couber” ali inserida, algumas considerações podem ser formuladas:
i) O novo inciso quis disciplinar dois diferentes institutos de provimento

derivado de cargos na magistratura, a remoção voluntária e a permuta;
ii) Uma vez redigido mencionando comarca e entrância, o disposto no ar-

tigo 93, VIIII-A, da CF, não se aplicaria, por exemplo, às magistraturas federal
e federal do trabalho, por serem conceitos estranhos àquelas magistraturas
federais; e
iii) Para as remoções por merecimento, não se aplicaria o contido no ar-

tigo 93, II, b, in fine – cabível apenas nas promoções pelo mesmo critério –, de
exigir-se que o promotor figure na primeira quinta parte da lista de antiguidade na respectiva entrância2.

02

RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público: A Inconstitucionalidade da Aplicação do

Quinto de Antiguidade às Remoções por Merecimento. Jus. Teresina, ano 15, n. 2581, 26 jul. 2010.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17051>. Acesso em: 29 out. 13.

138 | Revista jurídica da amppE

3.1 Analisemos a primeira
e principal hipótese
Uma exegese plausível e perfeitamente compatível com a ratio legis perquirida
pelo legislador constitucional reformador — e o que defendemos — é a de que a
expressão “no que couber” foi inserida para disciplinar duas espécies de provimento derivado — a remoção a pedido por merecimento e a permuta — num
só inciso inovador, o VIII-A, do artigo 93, da CF, porque, como veremos, haverá
critérios usuais apenas para a permuta e outros para a remoção voluntária,
daí necessário observar se determinada regra constitucional é cabível ou não.
Voltemos a visualizar os dispositivos pertinentes:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e
merecimento, atendidas as seguintes normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
[...]
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho
ou decisão; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
[...]
VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual
entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (g.n.)

Note-se que a expressão “no que couber” fez-se necessária ao dispositivo
do inciso VIII-A, uma vez que, ao disciplinar dois institutos diferentes, constatou-se claramente que nem tudo o que vem disciplinado nas alíneas a, b, c
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e e, do inciso II, pode ser aplicado indistintamente, na prática, a estas duas
espécies de provimento derivado, como dissemos acima.
Assim, à permuta não tem o menor cabimento a aplicação da alínea a
(“é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou
cinco alternadas em lista de merecimento”), visto que, no caso, não há lista
de merecimento, mas apenas dois membros que, de livre vontade, resolvem
permutar os cargos, obviamente respeitando os critérios legais estabelecidos para o caso.
Também descabe na permuta aplicar-se a alínea c (“aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento
em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento”), porque não se
costuma fazer aferição de merecimento para permuta, se bem que nada
impediria que isto também fosse objeto de regulamentação pelas leis orgânicas, se o respectivo Ministério Público entender de só realizar a permuta
entre os postulantes que merecerem, segundo os mecanismos e critérios de
aferição previstos.
Já as alíneas b (“a promoção por merecimento pressupõe dois anos de
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte
da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem
aceite o lugar vago”) e e (“não será promovido o juiz que, injustificadamente,
retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao
cartório sem o devido despacho ou decisão”) são perfeitamente compatíveis
com o instituto da permuta, bastando substituirmos a expressão “promoção por merecimento”, da alínea b, por outra, “permuta de magistrados”, e a
palavra “promovido”, da alínea e, pela palavra “permutado”, e verificar-se-á
a perfeita compatibilidade, redundando em duas exigências razoáveis para
que se proceda com a permuta entre membros.
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E aí os textos correspondentes das alíneas assim se escreveriam:
b) “a permuta entre magistrados pressupõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago”;
e) “não será permutado o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder
além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho
ou decisão”.

Revelam-se, pois, exigências bem razoáveis e salutares, uma vez que não seria
de interesse público que, primeiro, um juiz não permanecesse numa determinada comarca por um período mínimo de dois anos, e, segundo, que saia da sua
comarca, por permuta, com o trabalho totalmente atrasado, em alguns casos por
pura desídia, deixando todo o acervo adiado para quem com ele permutou.
Cumpre assinalar, ainda, que, para o âmbito do Poder Judiciário, pela Resolução nº 32, de 10/04/2007, que “Dispõe sobre as remoções a pedido e permuta
de magistrados de igual entrância”, reconhecendo a “existência de dúvidas razoáveis acerca da autoaplicabilidade, sentido e alcance do disposto no art. 93, II,
VIII-A e X, da CF”, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu que “a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e permuta
de magistrados” (Art. 3º, § 1º), mas dispôs, também, que “Os tribunais que não
dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim
no prazo de 120 (cento e vinte) dias” (Art. 3º, caput), numa espécie de resolução
“tampão”, sendo que não se tem notícia de que tais atos tenham sido editados,
porque, ao menos no âmbito do Poder Judiciário pernambucano, as remoções
têm sido resolvidas ainda pelo critério da antiguidade, apenas3.

03

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 10 DE ABRIL DE 2007. Dispõe sobre as remoções a pedido e

permuta de magistrados de igual entrância. A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
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Por seu turno, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 02, de 21/11/2005, que “Dispõe sobre os critérios objetivos e o voto
aberto e fundamentado nas promoções e remoções por merecimento de
membros dos Ministérios Públicos da União e dos Estados”, mas só prevê
obrigatoriedade para a hipótese de promoção e quando o membro figurar em
listas de merecimento por três vezes consecutivas ou cinco alternadas (Art.
2º, parágrafo único), dispondo, a exemplo daquele balizamento do CNJ, que

JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e CONSIDERANDO que
compete ao Conselho zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto
da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências (art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal); CONSIDERANDO a
existência de dúvidas razoáveis acerca da auto-aplicabilidade, sentido e alcance do disposto no
art. 93, II, VIII-A e X, da CF; CONSIDERANDO a decisão proferida nos Pedidos de Providências nº.
89 e 874 do Conselho Nacional de Justiça, RESOLVE:
Art. 1º As permutas e remoções a pedido de magistrados de igual entrância devem ser apreciadas
pelos Tribunais em sessões públicas, com votações nominais, abertas e fundamentadas.
Art. 2º Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, caput, da Constituição
Federal, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados serão os estabelecidos
em leis de organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais, do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.
Art. 3º Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a
pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no
prazo de 120 (cento e vinte) dias.
§ 1º. Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior, e ressalvado o
interesse público, a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e
permuta de magistrados. (Parágrafo renumerado pela Resolução nº 97, de 27/10/09)
§ 2º. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão, obrigatoriamente,
vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que
estejam sob a jurisdição do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 97, de 27/10/09)
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministra ELLEN GRACIE.
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“no prazo de 120 (cento e vinte) dias, os Conselhos Superiores dos Ministérios
Públicos deverão editar atos administrativos, disciplinando a valoração objetiva dos critérios, para efeito de promoção e remoção por merecimento dos
membros do Ministério Público da União e dos Estados, considerando (...)”,
sendo que alguns Estados fizeram as alterações exigidas.4

04

RESOLUÇÃO Nº 2, de 21 de novembro de 2005. Dispõe sobre os critérios objetivos e o voto

aberto e fundamentado nas promoções e remoções por merecimento de membros dos Ministérios
Públicos da União e dos Estados. O Conselho Nacional do Ministério Público, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, I e II, da Constituição Federal, e pelo seu
Regimento Interno, RESOLVE:
Art. 1º. As promoções e remoções por merecimento de membros do Ministério Público da União e
dos Estados serão realizadas em sessão pública, em votação nominal, aberta e fundamentada.
Art. 2º. O merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e por critérios objetivos
de produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela frequência e aproveitamento em
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento.
Parágrafo único. É obrigatória a promoção do membro do Ministério Público que figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.
Art. 3º. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, os Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos
deverão editar atos administrativos, disciplinando a valoração objetiva dos critérios, para efeito
de promoção e remoção por merecimento dos membros do Ministério Público da União e dos
Estados, considerando:
I – o desempenho, produtividade e presteza nas manifestações processuais;
II – o número de vezes em que já tenha participado de listas;
III – a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento,
atribuindo-se respectiva gradação, observados, para efeito de participação nesses cursos,
critérios de isonomia e razoabilidade, respeitado sempre o interesse público.
Parágrafo único. No prazo referido no caput, os Conselhos Superiores dos Ministérios
Públicos deverão enviar ao Conselho Nacional do Ministério Público cópia dos respectivos
atos administrativos.
Art. 4º. Durante o prazo referido no artigo anterior e até que sejam editados os respectivos

nº 2 – março de 2018 | 143

Merece destaque a informação de que essa Resolução nº 02/2005 foi suspensa por decisão do STF, nos autos do MS nº 26.264/DF5.

atos, os membros dos Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos que participarem
dos procedimentos de votação para promoção por merecimento deverão fundamentar,
detalhadamente, suas indicações, apontando os critérios valorativos que os levaram à escolha.
Parágrafo único. Inexistindo especificação de critérios valorativos que permitam diferenciar
os membros do Ministério Público inscritos, deverão ser indicados os de maior antiguidade na
entrância ou no cargo.
Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 21 de novembro de 2005.
ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA, PRESIDENTE.

05

MS 26264 / DF - DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min.

MARCO AURÉLIO. Julgamento: 21/05/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação
DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007. DJ 05-10-2007 PP-00022 EMENT VOL-0229202 PP-00258. RTJ VOL-00202-03 PP-01113. Parte(s) IMPTE.(S): DELZA CURVELLO ROCHA E
OUTRO(A/S) ADV.(A/S): RICARDO LUIZ DE ALBUQUERQUE MEIRA. IMPDO.(A/S): CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ementa. LEGITIMAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
- DIREITO-FUNÇÃO. A preservação de prerrogativa, do chamado direito-função, direciona ao
reconhecimento da legitimidade, para a impetração, daqueles que devam atuar - precedentes:
Mandado de Segurança nº 21.239-0/DF e Ação Originária nº 232-0/PE, ambos relatados pelo
ministro Sepúlveda Pertence, com acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da
Justiça de 23 de abril de 1993 e 20 de abril de 2001. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. A
presidência do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Procurador-Geral da República
implica a habilitação deste para prestar informações em nome do Conselho. PROMOÇÕES
- MERECIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - DISCIPLINA. Cumpre ao Conselho
Superior do Ministério Público Federal a disciplina das promoções de membros do Ministério
Público da União, observadas a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/93. PROMOÇÃO
- MERECIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - LISTA TRÍPLICE - CONFECÇÃO EMPATE. Surge harmônica com o arcabouço normativo e com a razoabilidade regra editada
pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal prevendo que, persistindo o empate no
terceiro escrutínio, a lista tríplice será integrada pelo membro mais antigo envolvido no impasse,
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Verifica-se que o CNJ editou aquela Resolução nº 32/2007 estabelecendo
a antiguidade como único critério de remoção, até que sejam editados atos
dos respectivos tribunais, mas deu prazo de validade, porque o Estatuto da
Magistratura, a lei complementar de que fala a Carta Magna, ainda não foi
editado e a atual LOMAN é omissa, apesar de que alguns julgados no STF
entendiam bastante apenas a LOMAN:
Até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição de
1988, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da LC 35/1979, que
foi recebida pela Constituição. (ADI 1.985, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em
03/03/2005, Plenário, DJ de 13/05/2005.) 6

Ainda:
Consideração do tempo de exercício da advocacia privada para fins de classificação pelo critério de antiguidade na carreira da magistratura, da mesma forma

não sendo aplicável a norma do artigo 56, § 1º, da Lei Complementar nº 75/93. PROMOÇÃO MERECIMENTO - AFERIÇÃO. Há de fazer-se considerado o perfil profissional dos candidatos,
aferindo-se o merecimento de cada qual. Decisão. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as
preliminares e, no mérito, por maioria, concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Senhores Ministros Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, Celso de Mello e a Presidente,
Ministra Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence e
Eros Grau. Falaram, pelos impetrantes, o Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin e, pelo Ministério
Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.
Plenário, 21/05/2007. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=2454700>. Acesso em: 24 ago. 2013. Marco Aurélio suspende resolução do CNMP
sobre promoção. In: Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-dez-07/
supremo_suspende_resolucao_cnmp_promocao>. Acesso em: 24 ago. 2013.

06

No mesmo sentido: ADI 2.580, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em

26/09/2002, Plenário, DJ de 21/02/2003; AO 185, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 17/06/2002,
Plenário, DJ de 02/08/2002.
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em que se considera o tempo de serviço público. Alegada violação ao art. 93 da CF.
Até a edição da lei complementar prevista no art. 93, caput, da CF, compete exclusivamente à Loman dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados
aos cargos. (...) Medida cautelar deferida para suspender, com eficácia ex tunc, a
vigência do art. 92, III, e, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação
determinada pela EC 46/2006. (ADI 4.042-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/06/2008, Plenário, DJE de 30/04/2009.) 7

No caso do Ministério Público, a situação é diversa.
Por simetria, a lei complementar, estabelecendo o Estatuto do Ministério
Público, já existe. É a Lei nº 8.625/1993, a Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (LONMP), aliás, promulgada já na vigência da CF/88, e de obrigatória
observância por todos os Ministérios Públicos estaduais.
Por respeito ao pacto federativo, cada Estado elaborou sua própria lei
complementar, estabelecendo o estatuto para seus respectivos membros.
Contudo tenha-se sempre em mente que, embora cada unidade possa estabelecer certas disposições específicas, aqueles princípios e normas, estipulados
no artigo 93, são de observância cogente e, ipso facto, devem materializar-se
nos vários textos estaduais, o que deve ocorrer também com a LONMP, mas
que ainda não foi providenciado e diga-se o mesmo da Lei Complementar nº
75/1993, a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LOMPU).
Em conclusão, tem-se que a expressão “no que couber” foi ali inserida para
disciplinar, num primeiro momento, dois institutos distintos: a remoção a pedido (voluntária e por merecimento) e a permuta, ambos de provimento derivado. É mais consentâneo com a lógica que aquela expressão se refira aos dois
institutos ali mencionados do que entre os institutos da promoção e remoção,

07

No mesmo sentido: MS 30.647-MC-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 22/06/2011,

Plenário, DJE de 06/08/2013. Vide: ADI 4.462-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em
29/06/2011, Plenário, DJE de 16/11/2011.
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de modo a que todos os requisitos e pressupostos observados para a promoção
sejam verificados também para a remoção.
A segunda interpretação que se pode extrair do artigo 93, VIII-A — e esta
é bem mais simplória — é a de que, no que concerne às magistraturas federal
e federal trabalhista, o disposto no artigo 93, VIII-A, não teria aplicabilidade,
ou, posto em outros termos, não seria cabível, desde que aquelas magistraturas não são organizadas em entrâncias, nem seus membros exercem sua
jurisdição em comarcas.
Consulte-se o seguinte julgado e referências a outros até mais recentes in fine:
Inaplicabilidade da regra do art. 93, II, b, da CF à promoção de juízes federais, sujeita que está ela a um único requisito, implemento de cinco anos de exercício, conforme disposto no art. 107, II, da mesma Carta, norma especial em cujo favor, por isso
mesmo, se resolve o aparente conflito existente entre os dois dispositivos. Mesmo
porque, havendo a Justiça Federal sido organizada sem entrâncias, considerados
de um mesmo grau todas as seções judiciárias distribuídas pelas unidades federadas, não resta espaço para falar-se na exigência de dois anos de exercício na mesma entrância, nem, consequentemente, em promoção de entrância. (MS 21.631, Rel.
Min. Ilmar Galvão, julgamento em 09/06/1993, Plenário, DJ de 04/08/2000.)8

Assim, o quanto disposto no artigo 93, inciso VIII-A, c/c artigo 93, inciso
II, b, aplicar-se-ia, tão somente, às Magistraturas Estaduais, estas, sim, que
têm o seu território jurisdicional dividido em entrâncias e seus membros são
lotados em comarcas e, assim, por simetria, só se aplicariam aos Ministérios
Públicos respectivos9.

08

No mesmo sentido: MS 27.164-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 16/12/2010, Plenário,

DJE de 02/03/2011; MS 23.789, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 30/06/2005, Plenário, DJ de
23/09/2005; MS 23.337, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 04/10/2000, Plenário, DJ de 19/12/2001.

09

Embora haja entendimentos que consideram a autoaplicabilidade da regra mesmo no

âmbito dessas justiças federais especializadas, cf. LOBATO, Eduardo Augusto; VARELLA, Renata
Versiani Scott. Estudo Sobre o Concurso Nacional para a Magistratura do Trabalho. Disponível
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Em comentários à Lei Federal nº 8.625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), Emerson Garcia10 admite que havia certa margem
de discricionariedade deferida ao Chefe do Ministério Público na escolha do
candidato à remoção por merecimento, posto que a regra objetiva de obrigatoriedade de escolha do membro que figurar três vezes consecutivas ou
cinco alternadas em listas de merecimento só era definida para as promoções. Contudo defende que, após a mudança constitucional, as remoções por
merecimento devem seguir o mesmo ritual previsto para as promoções:
61.4. REQUISITOS DA REMOÇÃO VOLUNTÁRIA E DA PERMUTA. De acordo
com o art.93, VIII-A, da Constituição da República, aplicável aos membros do
Ministério Público por força do art.129, §4.º, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 45/2004, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de
comarca de igual entrância atenderá, no que couber, o seguinte: 1) é obrigatória
a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas
em lista de merecimento; 2) a promoção por merecimento pressupõe dois anos
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da
lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite
o lugar vago; 3) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela
frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; e 4) não será promovido o juiz que injustificadamente, retiver os autos
em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o
devido despacho ou decisão.
Segundo o art. 61, caput, o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público será regulamentado pela lei orgânica estadual, observados os

em: <http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_77/Eduardo_Renata.pdf>. Acesso em: 22
set. 2013. Interessante é o caso de Ministério Público não organizado em entrâncias, como ocorre
no Rio de Janeiro, em que a promoção se dá de promotor de Justiça substituto para promotor de
Justiça e deste para procurador de Justiça (LCE nº 106/2003, artigo 64), o que justifica, até certo
ponto, por que a disciplina das remoções voluntárias por merecimento não segue o mesmo
procedimento das promoções similares (LCE nº 106/2003, artigos 67, caput, e § 4º e 75).

10

GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico, 3. ed.,

revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. pp.595-603. (Grifos nossos.)
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princípios estatuídos nos incisos do artigo. Considerando que os incisos I, III, IV
e VI eram especificamente direcionados à promoção, teria o legislador estadual
liberdade para estender, ou não, tais critérios à remoção. De qualquer modo, em
relação a esta, seriam de observância obrigatória os incisos II e V. Com o advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004 a margem de liberdade foi em muito
reduzida, sendo igualmente obrigatória, como vimos, a observância dos incisos
III e IV, que correspondem às alíneas b e c do inciso II do art. 93 da Constituição.11

Embora o art. 93, VIII-A da Constituição não faça remissão à alínea d do inciso II do
art. 93 (“na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais
antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação”), tal não erige-se como óbice a que o
Conselho não acolha o pedido de remoção ou de permuta, quer em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais, quer em virtude da existência de razões
de interesse público que justifiquem o seu desacolhimento.12 (g.n.)

11

Ele quis se referir a a e b, N.A.

12

LEI N.º 8.625/93, LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 61. A Lei

Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público,
observados os seguintes princípios:
I - promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra
entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de
Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, incisos III e VI, da Constituição Federal;
II - apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do Ministério
Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva levando-se inclusive
em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas
suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a
freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfeiçoamento;
III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Justiça que figure por três vezes consecutivas
ou cinco alternadas em lista de merecimento;

IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância ou
categoria e integrar o Promotor de Justiça a primeira quinta parte da lista de antigüidade, salvo
se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de
membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice;
V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida maioria de
votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em
primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior;
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Sobre os novéis dispositivos constitucionais se aplicarem tão somente
às carreiras da Magistratura e dos Ministérios Públicos estaduais, excelente
exegese à locução “no que couber” foi feita por Guilherme Feliciano13, Juiz
Federal do Trabalho, em parecer proferido para a Amatra XV. Confira-se a
seguir as conclusões a que chegou:
III. APLICABILIDADE DO ARTIGO 93, inc. VIII-A, c.c. inc. II, b, DA CRFB À JUSTIÇA
DO TRABALHO: EXEGESE DA LOCUÇÃO “NO QUE COUBER”
A expressão “no que couber”, ínsita à norma do artigo 93, VIII-A, da CRFB, admite
duas acepções necessárias.
A uma, significa que as regras das alíneas a, b, c e e do artigo 93, II, da CRFB, talhadas para as promoções, só se aplicarão quando funcionalmente compatíveis com
os procedimentos próprios de remoção.
Na Justiça do Trabalho, por força do artigo 654, § 5º, a, da CLT, os concursos de
remoção são julgados exclusivamente pelo critério da antiguidade. A não ser
que se sustente ter o ius novum repelido essa regra — o que implicaria inaugurar, nos regionais, uma prática inédita de formação de listas de merecimento
para fins de remoção —, a norma da alínea a (promoção obrigatória do juiz
que figurar três vezes seguidas ou cinco alternadas em lista de merecimento) não se aplica às remoções na Justiça do Trabalho, por incompatibilidade
funcional com o seu tipo de remoção (o que já não ocorre, e.g., nas Justiças
estaduais, ex vi do disposto no artigo 81, § 1º, da LOMAN14. Exclui-se, pois, sob

VI - não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público
mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade

na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao
Procurador-Geral de Justiça. (g.n.)

13

FELICIANO, Guilherme Guimarães. Disponível em: <http://jus.com.br/pareceres/16768/juiz-

do-trabalho-nao-precisa-esperar-dois-anos-para-pedir-remocao/4#ixzz2dknGSdCn>. Acesso em:
21 set. 2013. (g.n.)

14

Sobre a constitucionalidade parcial do preceito, no que diz com a formação de listas

tríplices para fins de remoção, cfr., supra, o escólio de Dinamarco (nota nº 14).

“Art. 81. Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por
merecimento precederá a remoção” (g.n.). Leia-se a propósito, em Dinamarco, que “esse
dispositivo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional nada tem de incompatível com o estatuto
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a égide da expressão no que couber (descabimento funcional). Mas voltaremos
a isso (infra).
A duas, tal locução significa que as regras das alíneas a, b, c e e do artigo 93, II, da
CRFB só se aplicarão às organizações judiciárias estruturalmente compatíveis
com o modelo fundamental para o qual foram concebidas. Do contrário, haverá
descabimento estrutural e a remissão normativa (artigo 93, VIII-A) falhará, outra
vez ao amparo da expressão “no que couber”.
Nota-se que, num caso e noutro, a locução “no que couber” passa a funcionar
como cláusula geral constitucional [22], ressalvando, no plano da concretização valorativa, a integridade das soluções infraconstitucionais que acaso não
admitam os conteúdos normativos das alíneas a, b, c e e. E assim será, doravante, considerada.

Não disciplinando, então, o inciso VIII-A, do artigo 93, CF/88, de forma
expressa também no caso da remoção a pedido, como o foi na hipótese de
promoção pelo mesmo critério, o legislador constitucional reformador
preferiu disciplinar, num só dispositivo, dois institutos diferentes, porém
relativos à mesma natureza de provimento derivado de cargo, conforme já
aludimos no item anterior.
Portanto, à guisa de conclusão, tem-se que, excetuando-se o Ministério
Público da União e o Ministério Público do Trabalho, que mantêm simetria
com as respectivas Magistraturas Federal e do Trabalho, não há nenhum
motivo pelo qual não caberia a aplicação dos mesmos critérios previstos
para a promoção no caso da remoção, ambas por merecimento, no âmbito
dos Ministérios Públicos Estaduais.

constitucional da Magistratura e, portanto, foi objeto de recepção e está vigente” (op. cit., v. I, p.
394, nota nº 4). O mesmo se diga, aliás, da 2ª parte do par. 1º do artigo 81 (lista tríplice — p. 394,
nota nº 3), embora a 1ª parte (escolha pelo Poder Executivo) não tenha sido recepcionada, à vista
do artigo 96, I, c, da CRFB (p. 393, nota nº 2).
Artigo 81, § 1º, da LOMAN: “A remoção far-se-á mediante escolha pelo Poder Executivo, sempre
que possível, de nome de lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça e contendo os nomes
dos candidatos com mais de dois anos de efetivo exercício na entrância” (g.n.).

nº 2 – março de 2018 | 151

A terceira e última interpretação vislumbrada segue o entendimento esposado pelo promotor de Justiça João Gaspar Rodrigues, que assume haver inconstitucionalidade na exigência de o promotor de Justiça integrar a primeira
quinta parte da lista de antiguidade para efeito de remoção por merecimento,
o que seria cabível apenas para o caso da promoção pelo mesmo critério.
A seguir, a conclusão do membro do Ministério Público Amazonense, em
excelente artigo publicado no sítio Jus, cujas palavras são tidas como nossas15:
[...] A previsão do promotor integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade para efeito de promoção por merecimento não contraria o objetivo constitucional de conferir mobilidade à carreira do Ministério Público, vez que ao se
processar a promoção do agente, imediatamente o quinto da antiguidade é recomposto e a carreira não se ressente do imobilismo.
Na remoção, o panorama é outro. O promotor ao ser removido permanece integrando o primitivo quinto de antiguidade e todas as remoções posteriores por merecimento só poderão ser disputadas por um grupo imodificável formado a partir de um
critério temporal (antiguidade), obviamente estranho ao postulado do merecimento.
Esquematicamente: o quinto na promoção é recomposto, pois um membro sobe
(desloca-se para outra entrância: transferência no plano vertical): atendimento
ao objetivo de mobilidade. O quinto na remoção não é recomposto, pois o membro que vence o concurso permanece na entrância (transferência no plano horizontal): o objetivo de mobilidade na carreira é violado.
Esse mecanismo do quinto de antiguidade viola dois importantes princípios constitucionais. Primeiro, o princípio constitucional da razoabilidade ou proporcionalidade, vez que gera uma limitação inadequada, desnecessária e irrazoável para o
instituto da remoção por merecimento, desvirtuando o principal objetivo desse
provimento derivado: a mobilidade funcional e a dinamicidade na carreira. Segundo, o princípio constitucional da isonomia, ao impedir a todos os membros (que
reúnem os mesmos requisitos) de concorrer em remoções por merecimento.
Tratar desigualmente os iguais fere o princípio da isonomia, do devido processo
legal na sua dimensão substancial, bem como os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
E definitivamente, o Estado, através de seus órgãos e agentes não detém uma
competência para normatizar ilimitadamente (seja no plano legislativo ou administrativo), de forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de
subversão dos fins ditados pelo constituinte originário ou derivado.

15

RODRIGUES, João Gaspar, idem.
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O inconstitucional quinto de antiguidade nas remoções por merecimento aliado
ao quinto nas promoções por merecimento acaba reduzindo, na prática, toda a
movimentação na carreira do Ministério Público ao critério de antiguidade, desprezando o mérito. O que, por si, também gera outra inconstitucionalidade, na
medida em que viola o art. 93, II, da Constituição Federal, onde está previsto os
dois critérios claros de progressão funcional: antiguidade e merecimento.

Em decisão de 14/02/2014, contudo, o CNMP, de forma unânime (14x0),
nos autos do PCA nº 0.00.000.001811/2013-51 em face do Ministério Público
do Estado de Pernambuco, entendeu que a regra prevista para a promoção
por merecimento, consubstanciada na exigência de o promotor de Justiça
integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade também deve ser
observada para efeito de remoção por merecimento, entendimento também
abraçado na decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, do STF, nos
autos do MS-33.083-DF, de 21/08/2017 e já transitada em julgado.
Ao final, voltaremos a comentar essas duas decisões.
Bem ajustada, portanto, a moldura e o alcance da expressão “no que couber”, assinalada no artigo 93, VIII-A, da CF/88, vale dizer, onde e em quais hipóteses se aplica e em quais não se aplica. Não resta a menor dúvida, portanto, de
que toda a disciplina legal prevista para o concurso de promoção por merecimento deve ser observada para o concurso de remoção pelo mesmo critério16,
de modo que, se um membro do Ministério Público figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento para remoção, é obrigatório esse provimento, nos termos daquela norma constitucional.
Não há dúvidas sobre isto, tanto que, como veremos mais adiante, diversas leis orgânicas dos Ministérios Públicos dos Estados já preveem a
regra expressamente.

16

Aqui restaria apenas a questão da aplicação do regime de antiguidade previsto para a

promoção e não se aplicando à remoção.
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4 Da autoaplicabilidade da
norma do Art. 93, Viii-a, da
Constituição Federal
Norma autoaplicável ou de eficácia plena é aquela que, para produzir seus
efeitos imediatos, basta-se em si mesma, em contraste com as normas de eficácia contida, que necessitam de ulterior comando normativo para sua materialização. Neste caso e dentro do tema, o exemplo mais lembrado é o do inciso
I, do mesmo artigo 93, que exige o mínimo de três anos de atividade jurídica,
para ingresso na magistratura (e no Ministério Público). Na hipótese, é necessário que outra norma esclareça o que vem a ser “atividade jurídica” 17.

17

APLICABILIDADE E EFETIVIDADE. A aplicabilidade e a efetividade estão vinculadas à

eficácia da norma, portanto, não são classificações distintas, mas sim espécies da eficácia. A
aplicabilidade é a aptidão da norma para ser aplicada ao caso concreto, enquanto a efetividade
está ligada à eficácia social da norma, ou seja, se a norma é aceita e cumprida no meio social.
OBSERVAÇÃO: Os artigos 232 e 240 do Código Penal estão revogados? Não, tais artigos (bigamia
e adultério) estão vigentes, pois norma alguma os revogou, contudo, são disposições que não têm
efetividade. De acordo com José Afonso da Silva, a eficácia está ligada à potencialidade de a norma
atingir seus efeitos genericamente, enquanto a aplicabilidade é correlata à realizabilidade da
norma no caso concreto. Portanto, a eficácia é o gênero — hipotético e a aplicabilidade a espécie
— concreto. Aplicabilidade é conceito de José Afonso da Silva Efetividade é conceito de Luís
Roberto Barroso. CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. Modernamente, as normas
constitucionais devem ser classificadas pelos critérios de eficácia e aplicabilidade. A Classificação
Clássica, exposta por Pontes de Miranda e Manoel Gonçalves, divide as normas constitucionais
em: Normas Autoaplicáveis (bastantes em si — self executing) e Normas Não Autoaplicáveis
(não bastantes em si — not self executing). A diferença básica entre elas que na primeira
(autoaplicáveis), não há necessidade de outra norma legal para regulá-la, podendo a norma pode
ser imediatamente aplicada ao caso concreto. Já as normas não autoaplicáveis dependem de uma
outra norma para sua aplicabilidade ao caso concreto, elas não se bastam em si. Essa teoria já
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não está em voga porque há críticas quanto a esses termos. Primeiro porque nem toda a norma é
totalmente autoaplicável, sendo possível que algumas normas constitucionais tenham aplicação
contida por outras normas de natureza infraconstitucional (CF/88, art. 5º, XIII e art. 93, IX, segredo
de Justiça). Com relação às normas não autoaplicáveis, evidente que elas, de princípio, já geram
dois efeitos: (1) um efeito imediato que consiste na revogação das normas com ela incompatíveis e
(2) um efeito diferido, que é o da condução de toda a produção legislativa, interpretação e aplicação
das normas a ela subsequentes. Portanto, até a norma não autoaplicável tem uma eficácia mínima
imediata. A Classificação Moderna, defendida por José Afonso da Silva e aceita pacificamente
pela doutrina e jurisprudência, divide as normas constitucionais em: (1) normas constitucionais
de eficácia plena; (2) normas constitucionais de eficácia contida; e (3) normas constitucionais
de eficácia limitada, que se dividem em princípios institutivos ou organizatórios e princípios
programáticos. De acordo com essa teoria, todas as normas constitucionais têm eficácia, variando,
apenas, quanto ao seu grau de aplicabilidade. As normas constitucionais de eficácia plena são
aquelas que têm aplicabilidade imediata, direta e integral. A norma será aplicada diretamente,
de forma integral, desde o momento de seu surgimento, não sendo admitida a contenção de seu
conteúdo. Ex. arts. 1º e 2º da CF/88. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que
têm aplicabilidade direta e imediata mas no integral, admitindo-se contenção de seu conteúdo. Ex.
CF/88, art. 5º, XIII e art. 93, IX. As normas constitucionais de eficácia limitada têm aplicabilidade
indireta, mediata e não integral. Tais normas não podem ser aplicadas ao caso concreto sem que
haja lei que sobre ela disponha. Sua aplicação é mediata porque só podem ser aplicadas ao caso
concreto depois da edição da lei a elas complementar. Por fim, a aplicação não é integral porque
há a possibilidade de contenção de seu conteúdo. As normas de eficácia limitada são subdividas
de acordo com o seu conteúdo. Se tais normas dispuserem sobre a instituição ou organização de
órgãos públicos, elas são consideradas normas de princípios institutivo ou organizatório. Por sua
vez, se as normas dispuserem sobre um programa de atuação do Governo, dispondo sobre o futuro,
elas serão consideradas normas programáticas ex. arts. 201, 203, 205, 215, 217 da CF/88. O conteúdo
da lei deve estar vinculado ao programa estipulado na norma constitucional de eficácia limitada,
ou seja, a norma programática. Em contraste com as normas de eficácia contida, que necessitam
de ulterior comando normativo para sua materialização. Neste caso e dentro do tema, o exemplo
mais lembrado é o do inciso I, do mesmo artigo 93, que exige o mínimo de três anos de atividade
jurídica, para ingresso na magistratura (e no Ministério Público). Na hipótese, é necessário que
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O dispositivo constitucional em estudo – artigo 93, inciso VIII-A – é, autoaplicável, na medida em que já disciplina completamente o instituto que veio
consagrar, desnecessitando de outra norma para esclarecer-lhe o significado
ou sentido, impondo, portanto, a adequação de toda e qualquer Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, desde que já não prevejam expressamente a hipótese, sob pena de inconstitucionalidade por omissão.
Veja-se o que diz o desembargador do TJRJ Slaibi Filho em comentários
à EC 45/200418:
(...) Reitere-se que somente integram o regime jurídico da magistratura os dispositivos dos incisos I a VIII-A, e que os demais, na verdade, estão mal posicionados,
pois têm por objeto matérias outras que não as compreendidas pelo futuro Estatuto da Magistratura, que não pode ser considerado como Código da Administração Jurídica, mas lei atinente a parte desta.
As normas decorrentes do art. 93 têm aplicabilidade imediata e independem,
para a sua vigência, de regulamentação da futura Lei da Magistratura, embora
possam esta e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça esclarecer alguns
aspectos normativos. (g.n.)

O multicitado promotor de Justiça Emerson Garcia, relevando a necessidade de que sejam observados, conjuntamente, os critérios estabelecidos na
LONMP e na Constituição Federal, o que significa admitir a autoaplicabilidade da norma, assim escreve19:

outra norma esclareça o que vem a ser atividade jurídica. Disponível em: <www.ligacaoconcurso.
files.wordpress.com/2011/03/normas-constitucionais-17-05-02.doc>. Acesso em: 03 set. 2013.

18

SLAIBI FILHO, Nagib. O Regime Jurídico da Magistratura e a Emenda Constitucional n.º 45/04.

Clubjus. Disponível em: <http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.15444>. Acesso em: 24 out. 2013.

19

GARCIA, Emerson, idem. A redação do artigo 93, inciso VIII-A, é de uma clareza cristalina

tal que, repare-se, ao comentar o artigo 93 e seus incisos, o autor sequer precisou esmiuçar
detalhes sobre a alteração legislativa.
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61.7. PROMOÇÃO OU REMOÇÃO. INDICAÇÃO PELO CONSELHO SUPERIOR E ESCOLHA PELO PROCURADOR-GERAL. No âmbito do Ministério Público, a promoção e a remoção pressupõem a edição de um ato complexo, que exige o concurso
de dois órgãos autônomos: Conselho Superior e o Procurador-Geral.
Tratando-se de promoção ou remoção por antiguidade, é atribuição do Conselho
Superior indicar o candidato mais antigo (art. 15, IV, da Lei n.º 8.625/1993). Este,
no entanto, poderá ser recusado “pelo voto de dois terços de seus integrantes,
conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação,
após o julgamento de eventual recurso interposto com apoio na alínea e do inciso
VIII do art. 12 desta Lei” (art. 15, §3.º, da Lei n.º 8.625/1993).
O ato final de promoção ou de remoção, conforme o caso, será de atribuição do Procurador-Geral (art. 10, VI), que deverá observar o seguinte: a) sendo a antiguidade o
critério a ser observado, será o caso de promoção ou remoção obrigatória do membro mais antigo indicado pelo Conselho Superior (art.15, IV, da Lei n.º 8.625/1993);
b) tratando-se de promoção de Promotor de Justiça pelo critério de merecimento
e tendo o candidato figurado por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
listas dessa natureza, contando-se, inclusive, a lista a ser apreciada, será obrigatória a sua promoção (art. 61, III, da Lei n.º 8.625/1993 – a lei orgânica estadual poderá
estender esse sistema à remoção); c) fora da situação mencionada na alínea ante-

rior e tratando-se de promoção por merecimento, a escolha deverá recair sobre o
membro do Ministério Público mais votado pelo Conselho Superior na formação
da lista tríplice, observada a ordem dos escrutínios, não sendo possível a escolha de
outro. Nesse último caso, em havendo empate nos votos obtidos pelos integrantes
da lista tríplice, será escolhido o mais antigo na entrância ou categoria, salvo se o
Conselho Superior preferir delegar ao Procurador-Geral a competência de escolher
qualquer um dos que se encontram empatados.
Quanto à remoção por merecimento, como dissemos, será ela disciplinada em lei
estadual, sendo de todo aconselhável a observância de todos os critérios previstos no art. 61 da Lei n.º 8.625/1993 e na Constituição (arts. 93, II, c.c. 129, § 4.º) em
relação à promoção por merecimento. (g.n.)

E não é outro o entendimento no Pretório Excelso, ainda no já longínquo
ano de 1991, da relatoria do hoje Decano da Corte:
A aplicabilidade das normas e princípios inscritos no art. 93 da CF independe da promulgação do Estatuto da Magistratura, em face do caráter de plena e integral eficácia de que se revestem aqueles preceitos.” (ADI 189, Rel.
Min. Celso de Mello, julgamento em 09/10/1991, Plenário, DJ de 22/05/1992.)

Repare-se que o julgado acima colacionado enfatiza que a Constituição se refere a princípios e normas, e, como se sabe, por regra de hermenêutica, os incisos
devem ser interpretados de acordo com o caput, de modo que é imperativa sua
observância pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional e pelas leis estaduais.
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E tal é o caso no Estado de Pernambuco.
Referindo-se apenas à promoção por merecimento, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Pernambuco — Lei Complementar Estadual nº 12, de
27 de dezembro de 1994 —, como se pode conferir abaixo, não prevê, expressamente, a aplicação dos critérios de alternância e consecutividade de presença
em listas de merecimento para o caso de obrigatoriedade na remoção:
CAPÍTULO IV
DAS PROMOÇÕES E REMOÇÕES
Art. 44 - As promoções na carreira do Ministério Público operar-se-ão por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra entrância ou categoria
e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça,
aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, inciso III, da Constituição
Federal. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 1º - Apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do
membro do Ministério Público em toda a carreira, levando-se em conta, inclusive,
sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança
nas suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado
de listas, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfeiçoamento, segundo critérios que serão previamente estabelecidos e de maneira uniforme pelo Conselho Superior do Ministério Público.
(Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 2º - A recusa do membro do Ministério Público mais antigo, na indicação por
antiguidade, somente poderá ocorrer pelo voto motivado de dois terços de seus
integrantes, cabendo recurso com efeito suspensivo ao Colégio de Procuradores,
em cinco dias contados a partir da comunicação ao interessado, devendo o órgão
Colegiado decidir em dez dias da interposição. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 3º - Mantida a decisão do Conselho Superior, repetir-se-á a votação até fixar-se
a indicação do membro do Ministério Público que ocupar a posição subsequente
na lista de antiguidade. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 4º - Para o desempate da antiguidade na entrância, recorrer-se-á ao maior tempo de serviço no Ministério Público, depois na Administração Pública estadual,
federal, municipal e, finalmente, à maior idade. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 5º - A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e integrar o Promotor de Justiça a primeira quinta
parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite
o lugar vago, ou quando o número limitado de membros concorrentes do Ministério Público inviabilizar a formação da lista. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
§ 6º - A lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que
obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes remanescentes de lista
anterior. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)

158 | Revista jurídica da amppE

§ 7º - Será obrigatória a promoção do Promotor de Justiça que figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas em listas de merecimento, somente sendo
possível a exclusão do mesmo, por voto fundamentado e aberto de dois terços dos
integrantes do Conselho. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)

§ 8º - Não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no
membro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao Procurador Geral de Justiça. (Incluído pela LCE nº. 21/98) (g.n.)

Em busca dos critérios objetivos para aferição do merecimento e perante
a omissão da norma estadual, aplicar-se-á a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LOMPU), Lei Complementar Federal nº 75/1993, em caráter
subsidiário, pelo que dispõe o artigo 80, da LONMP — Lei nº 8.625/1993:
Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as
normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União. (g.n.)

Entretanto, também as LOMPU e a própria LONMP são omissas neste
quesito, pois se referem apenas às promoções por merecimento, repetindo o
vetusto texto constitucional revogado, que ainda não disciplinava as remoções por merecimento20.

20	LOMPU. Diversos artigos esparsos sobre a remoção, e sobre a promoção, vide artigo 199 e seguintes.
LONMP. Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do
Ministério Público, observados os seguintes princípios:
I - promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para
outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de
Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, incisos III e VI,
da Constituição Federal;
II - apurar-se-á a antigüidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do
Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva levandose inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e
segurança nas suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de
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E como, necessariamente terão de existir critérios objetivos para toda e
qualquer movimentação na carreira, seja promoção ou remoção, não resta
alternativa senão a de se aplicar o dispositivo do artigo 93, VIII-A c/c artigo
127, § 4.º, da Constituição Federal21.
A Lei Orgânica do Ministério Público pernambucano, que sequer menciona aquela expressão “no que couber”, destarte, vai de encontro às legislações
correlatas mais modernas e avançadas e afronta, ainda, a própria Carta Magna, desobedecendo norma cogente, vigente e eficaz.
Em exercício cerebrino, ad argumentandum tantum e a contrario sensu,
se considerarmos que aquela norma constitucional não tem aplicabilidade
imediata, carecendo da edição de legislação ulterior para que seja possível

listas, bem como a freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos,

de aperfeiçoamento;
III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Justiça que figure por três vezes consecutivas
ou cinco alternadas em lista de merecimento;
IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância ou
categoria e integrar o Promotor de Justiça a primeira quinta parte da lista de antigüidade, salvo
se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de
membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice;
V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida maioria de
votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em
primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior;

VI - não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público
mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade

na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao
Procurador-Geral de Justiça. (g.n.)

21

Observe-se que, ainda assim, a Lei Orgânica do MPPE chega a dispor que é critério

objetivo na apuração do merecimento o número de vezes em que o Promotor figurou em listas
de merecimento (Art. 61, II), repetindo norma constitucional.
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desfrutar dos direitos ali insertos, não dispondo sobre critérios objetivos
de alternância e consecutividade, na aferição do merecimento, chegar-se-ia
facilmente à conclusão de que a Lei Orgânica do MPPE padeceria do vício
da inconstitucionalidade por omissão, passível de controle judicial, perante o STF, em ADIn por omissão, prevista no artigo 12-A e seguintes, da Lei
nº 9.868/1999.
Neste passo, outra oportunidade se revela para nos socorrermos da cultura jurídica de José Afonso da Silva22, que ensina o que vem a ser o instituto:
Verifica-se nos casos em que não sejam praticados atos legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais.
Muitas destas, de fato, requerem uma lei ou uma providência administrativa
ulterior para que os direitos ou situações nelas previstos se efetivem na prática.
A Constituição, por exemplo, prevê o direito de participação dos trabalhadores nos lucros e na festa das empresas, conforme definido em lei, mas, se esse
direito não se realizar, por omissão do legislador em produzir a lei aí referida
e necessária à plena aplicação da norma, tal omissão se caracterizará como
inconstitucional. Ocorre, então, o pressuposto par a propositura de uma ação
de inconstitucionalidade por omissão, visando obter do legislador a elaboração da lei em causa. Outro exemplo: a Constituição reconhece que a saúde e a
educação são direitos de todos e dever do Estado (arts. 201 e 210), mas, se não
se produzirem os atos legislativos e administrativos indispensáveis para que se
efetivem tais diretos em favor dos interessados, aí também teremos uma omissão inconstitucional do Poder Público que possibilita a interposição de ação de
inconstitucionalidade por omissão (art. 103).

Lembrando que a iniciativa das leis de interesse do Ministério Público é
do Chefe da Instituição, o Procurador-Geral de Justiça, que não enviou à Assembleia Legislativa o texto alterador, que deveria ter ocorrido desde 2004,
ano em que a Emenda nº 45 foi promulgada.

22

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 12. ed., revista e atualizada

nos termos da Reforma Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 51.
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Mas tal não ocorre com as regras dos incisos II e VIII-A, do artigo 93, da
Constituição Federal, visto que são normas autoaplicáveis, de observância
cogente, sem restrições. Entendimento diverso, como vimos, levaria à forçosa interpretação de que padeceriam de vício de inconstitucionalidade
por omissão, tornando-se imperativo que todos os Ministérios Públicos Estaduais adequem as suas Leis Orgânicas, a exemplo do Ministério Público
de Pernambuco, mesmo após quase quatorze anos de vigência da Emenda
Constitucional nº 45/2004, sob pena de propositura de ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

5 Estudo comparativo das
diversas Leis Complementares dos
Ministérios Públicos estaduais
A consulta às várias Leis Orgânicas do Ministério Público de todos os Estados da Federação mostra que grande parte delas já vem admitindo a mudança
constitucional e, para melhor estudo e argumentação, classificamos em quatro grandes grupos, ao tempo em que pedimos vênia apenas para indicar os
dispositivos, quando possível:

i.	As que expressamente preveem regras de alternância e consecuti-

vidade nas promoções e remoções, seja por dispositivos próprios, seja por
interpretação sistêmica (oito Estados):
SP 	LCE nº 734, de 26/11/1993, artigos 137 e 149;
RS

Lei Estadual nº 7.669, de 17/06/1982, com diversas alterações, sendo

a última pela Lei Estadual nº 12.796/2007, mas a previsão encontra-se contida no Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Lei Estadual nº
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6.536, de 31/01/7323, artigo 33, § 9º;
SE	LCE nº 02, de 12/11/1990, com as alterações introduzidas pelas Leis

Complementares nºs 09/1992; 12/1993; 18/1995; 30/1996; 35/1997; 39/1998;
41/1998; 44/1999; 49/2000; 56/2000; 60/2001; 62/2001; 68/2002; 71/2002;
76/2002; 77/2002; 81/2003; 87/2003; 91/2003; 94/2004; 103/2005; 111/2005; e
128/2006, artigo 72;
MG	LCE nº 34, de 12/09/1994, artigos 190 c/c artigo 193;
ES	LCE nº 95, de 28/01/1997, artigos 70, § 5º, c/c 77, § 1º;
SC	LCE nº 197, de 13/07/2000, artigos 137 e parágrafo único c/c 139, § 2º;
MT	LCE nº 27, de 19/11/1993, artigos 42, c/c 50 e 51; e
CE	LCE nº 12, de 12/12/2008, artigos 144 c/c 148.

ii.	As que são mais universais, pois contêm dispositivos que não dis-

tinguem promoções de remoções e são expressos já nas disposições gerais
(três Estados):
GO	LCE nº 25, de 06/07/1998, artigo 158, § 1º;
BA	LCE nº 11, de 18/01/1996, artigo 115, § 1º; e
AC	LCE nº 08, de 18/07/1983, artigo 125 (quatro vezes consecutivas).

iii.	As que consagram, no seu texto, unicamente a expressão “no que

couber”, mas, igualmente, respeitam o preceito da Constituição Federal: RJ,
PR, PA, RR, MA, RN (“no que for cabível”), PB, MS (não expressa, fala na promoção — oito Estados); e

23

Inúmeras vezes alterada, tendo a última ocorrida pela Lei Estadual nº 13.662/2011.

Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/areas/gapp/arquivos/6536_atualizada2.pdf>. Acesso em:
10 out. 2013.
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iv.	As que não preveem expressamente, porque só se referem à promo-

ção — como a LOMPPE —, e o são em apenas sete Estados da Federação, quatro da Região Norte (AM, AP, RO, TO) e três da Região Nordeste (PE, PI, AL).

Como se vê, há uma diversidade de entendimentos, mas grande parte já
se adequou à norma constitucional, não havendo, pois, razão lógica alguma
para que as legislações estaduais, que não disciplinam a questão, disponham
de modo tão diverso, vez que o Ministério Público é uma instituição nacional e
unitária, quando, no quesito em comento, deveriam ter dado tratamento igual,
por se tratar de norma constitucional autoaplicável e de eficácia imediata.
Louve-se, a esse respeito e outra vez mais, do escólio de José Afonso da Silva24:
[...]
7. Respostas aos quesitos da Consulta
35. Diante de todo o exposto, podemos passar a responder sinteticamente aos
quesitos da consulta.
Ao 1º quesito
“O Ministério Público brasileiro tem caráter nacional e unitário?”
Resposta: Sim, sem nenhuma dúvida. A Constituição de 1988 deu ao Ministério

Público um relevo que jamais tinha ocupado em nossa história constitucional.
Transformou-o, de órgão encarregado de promover a ação penal e de intervir,
na qualidade de custos legis, em algumas causas cíveis de reduzida repercussão
social, em ‘instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado’,
incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”. Se é essencial à função jurisdicional e se esta
é nacional, como se reconhece pacificamente na doutrina, então, só por aí já se
teria que tal instituição só poderia ter caráter nacional e unitário, até sem necessidade de outros fundamentos. Mas o que confere, substancialmente, caráter
nacional e unitário ao Ministério Público é sua estruturação constitucional nos
termos do art. 128 da Constituição que trata todos os Ministérios Públicos enumerados nos seus incisos e alíneas como uma instituição única, ao afirmar que ‘O
Ministério Público abrange[...]. Quer-se, com esse modo de dispor, significar que
a Instituição do Ministério Público abrange todos os Ministérios Públicos ali indicados. A inclusão dos Ministérios Públicos dos Estados no “Ministério Público”

24

SILVA, José Afonso da. Parecer... Idem.
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revela que a Constituição quis configurar uma Instituição única de caráter nacional, tanto quanto a doutrina reconhece que a inclusão dos Tribunais e Juízes
dos Estados no Poder Judiciário configurado no art. 92 da Constituição revela
o caráter nacional desse Poder. Não há diferença, entre as duas instituições, na
sua configuração constitucional. Ou seja, do mesmo modo que o art. 92 contém
a expressão formal do caráter nacional e unitário do Poder Judiciário, o art. 128
igualmente o faz em relação ao Ministério Público.
Aliás, o Ministro Eros Grau na decisão concessiva de medida liminar que proferiu, no Mandado de Segurança 26153/DF, reconheceu expressão o Ministério Público como instituição nacional, nos termos seguintes:
“A EC n. 45/2004 consolidou o Ministério Público brasileiro como instituição
nacional [g. n.], integrada pelo Ministério Público da União e pelos Ministérios
Públicos dos Estados-membros.” (g.n.)

Quando se diz “caráter nacional” do Ministério Público Brasileiro, pode-se
extrair a ilação de que as normas constitucionais em vigor devem ser observadas, independentemente de esfera de competência (ou jurisdição), por
todas as instituições que o compõem, em todos os Estados da Federação e na
União, sem que, com isto, se vulnere o Pacto Federativo.
Em retorno ao tema da aplicabilidade das regras da promoção à remoção por merecimento, em 2008, portanto já depois da EC 45/2004, o
CNMP já decidiu sobre a aplicação ao Ministério Público dos dispositivos constitucionais referentes à Magistratura, nos autos do PCA nº
0.00.000.000732/2008-65, da relatoria do Conselheiro Diaulas Costa Ribeiro, que entende uma prerrogativa do candidato à remoção por merecimento, caso figure na lista de merecimento por três vezes consecutivas
ou cinco alternadas:
REQUERENTES: GABRIELLA ABREU COSTA DE SOUZA LIMA E OUTROS
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA: 1. Promoção/remoção por merecimento. Remanescentes de listas
anteriores. 1. Membro do Ministério Público remanescente de lista para remoção ou promoção por merecimento não tem prerrogativa em relação aos
demais concorrentes, salvo aquelas expressamente previstas na Constituição
Federal e na Lei Orgânica: a) ser removido ou promovido após figurar em três
listas consecutivas ou em cinco alternadas; b) ser examinado em primeiro lugar na sessão do Conselho Superior destinada a formar a lista tríplice. 2. A
correção da sistemática adotada pelo Conselho Superior, por iniciativa pró-
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pria, não retroage para alterar as movimentações realizadas com base em
enunciados anteriores, estes impugnados neste PCA. Princípio da segurança
jurídica. 3. Havendo empate nos casos de promoção compulsória, o critério
de desempate deve ser o tempo na entrância. 4. Pedido original conhecido.
Negou-se provimento. 5. Pedido incidental não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos e
relatados, o Conselho Nacional do Ministério Público, na 10ª Sessão Ordinária
de 2008, por unanimidade, conheceu e julgou improcedente o pedido contido
no Procedimento de Controle Administrativo nº 732/2008-65, nos termos do
voto do Relator. Brasília, 06 de outubro de 2008. DIAULAS COSTA RIBEIRO.
Relator. (g.n.)

Realce-se que no corpo da decisão colacionada, item a, usa-se indistintamente, a locução removido ou promovido, a indicar que não resta dúvida de
qualquer natureza sobre a fusão dos institutos.

6 Remanescência em
listas de merecimento
também para as
remoções voluntárias
Como corolário lógico da aplicação dos institutos da promoção à remoção,
também neste caso devem ser observadas a quantidade de vezes em que o
membro figurou em lista de merecimento e não foi escolhido, com vistas a
iniciar a contagem de três editais seguidos ou cinco alternados, para efeito
de remoção obrigatória, quando o candidato atingir primeiro uma daquelas
duas marcas, tal qual ocorre com as promoções.
E isto foi exatamente o que ficou assentado no PCA 0.00.000.001813/201351, na decisão unânime do CNMP, mesmo após o julgamento de embargos
de declaração:
2. As remanescências anteriores devem ser aproveitadas para fins de remoção,
em observância à norma geral estabelecida na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 61, V) e a legislação do Ministério Público local (art. 44, § 5.º)
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que assim dispõe: (...). Por fim, reitero a obrigatoriedade da observância do quinto sucessivo e/ou quinto constitucional da mesma forma que verificado para as
promoções. (p. 16-17 de 17).

7 A formação da lista
de candidatos pelo
Conselho Superior
A Lei nº 8.625/1993 — Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dispõe:
Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios:
[...]
V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas
necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista
anterior; [...] (g.n.)

Embora preste deferência ao pacto federativo, prestigiando o legislador
local, a lei nacional estabelece, nos seus diversos incisos, regras que alçou
como verdadeiros princípios, entre eles a elaboração da lista de merecimento, que, segundo se lê, “resultará dos três nomes mais votados, desde que
obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações
quantas necessárias”.
Mencionando três nomes, deve-se entender, por óbvio, que a lista obtida será
sempre tríplice, e, portanto, as leis orgânicas estaduais devem prever a elaboração
de listas trinomiais, em obediência ao princípio estatuído na lei orgânica nacional.
E até a Lei Orgânica do MPPE, a LCE nº 12/1994, assim estabelece, posto
que repete a lei orgânica nacional:
DAS PROMOÇÕES E REMOÇÕES
Art. 44 - As promoções na carreira do Ministério Público operar-se-ão por antiguidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra entrância ou categoria
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e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça,
aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, inciso III, da Constituição
Federal. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
[...]
§ 6º - A lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que
obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes remanescentes de lista
anterior. (Redação dada pela LCE nº. 21/98)
[...] (g.n.)

Portanto, exceto se não houver candidatos suficientes, inexistindo dúvidas de que a lista de merecimento será sempre tríplice, o que, em combinação com o tópico anterior sobre o direito à remanescência daquele membro
que concorrer nos editais, temos outra conclusão lógica: a lista poderá ser
formada por candidatos de quintos constitucionais sucessivos distintos.
Deste modo, no julgamento dos editais, o Conselho Superior deverá elaborar lista tríplice com membros de quaisquer quintos sucessivos, distintos
ou não, exceto se os candidatos forem todos do mesmo quinto mais antigo
ou se só houver um ou dois candidatos concorrendo sozinhos, com vistas a
respeitar o direito dos remanescentes de contagem de número de editais de
remoção por merecimento, para eventuais futuras concorrências.
Alguns excertos daquela decisão no PCA 0.00.000.001813/2013-51, agora
em sede de embargos de declaração, evidenciam e comprovam também que
candidatos de quintos diferentes podem compor a lista tríplice.
Vejamos:
“Por fim, restou bastante claro na decisão embargada que o requerente terá toda a
prioridade quando concorrer à remoção — por ter constado 10 (dez) vezes na lista

de remoção por merecimento — com concorrentes do mesmo quinto que o requerente/embargante, posto que quando este concorrer com candidato de quinto anterior virá a integrar ou figurar na lista apenas para efeito de composição, posto
que para que seja concretizada a remoção por merecimento mister se faz estar na
primeira quinta parte da lista de antiguidade na entrância (CF art. 93 “II”, b, c/c 129,
§4.º, LC 75/93 art.200, § 1.º, L 8.625/93 art.61, IV) – (PCA – N.º 0.00.000.000390/201189), só podendo ser removido concorrente em quinto posterior quando não houver
candidato de quinto anterior.” (p.15 de 17, grifos originais e nossos).
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Não há outra conclusão lógica a ser extraída dessa decisão, posto que em
consonância com o sistema constitucional de promoções e remoções. Ora, se
a lista a ser formada deve conter três nomes e havendo apenas um ou dois
candidatos habilitados dentro da primeira quinta parte, é lícito e correto que
a referida lista seja complementada com candidatos dos quintos posteriores,
desde que habilitados, para que possam ter seu merecimento aferido pelo
Conselho Superior, posto que seu direito, e, uma vez que preencham o requisito da antiguidade e com o número suficiente de vezes que figuraram
em lista, possam ser removidos obrigatoriamente em futuras concorrências.
Assim já decidiu o STF:
RE 239595 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento: 30/03/1999
Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação: DJ 21-05-1999 PP-00027 EMENT VOL-01951-13 PP-02609
Parte(s)
RECTE. : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVDOS. : PGE-RS - CARLOS HENRIQUE KAIPPER E OUTROS
RECDO. : PEDRO LUIZ POZZA
ADVDOS. : MARCO ANTONIO BIRNFELD E OUTRO
EMENTA: Magistratura: promoção por merecimento: satisfação dos pressupostos do art. 93, II, b, CF, por um único Juiz de Direito: reconhecimento do seu direito a integrar a lista tríplice, só admitida a inclusão dos que não satisfaçam
os pressupostos constitucionais para preencher os lugares nela remanescentes
(STF, ADIn 581): interesse na inclusão em lista tríplice, não obstante a compulsoriedade da escolha do mais votado (STF, AOr 70 e ADIn 189), dada a ressalva
da promoção obrigatória do que nele figure por três vezes consecutivas ou cinco
alternadas (CF, art. 93, II, a). Decisão: A Turma não conheceu do recurso extraordinário. Unânime. 1ª Turma, 30-03-1999. (g.n.)

Embora os candidatos de quintos inferiores àqueles mais antigos não
possam ser escolhidos pelo Procurador-Geral, estes têm o direito de integrar a respectiva lista para efeito de remanescência, porque defender entendimento diverso é dificultar o preenchimento desse requisito, negando ao
membro o direito de ver seu merecimento aferido, porque, neste caso, condi-
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cionaria a análise de seu merecimento à aferição de outros somente de idêntico quinto constitucional, o que somente seria possível quando a concorrência for entre candidatos de igual antiguidade.
Resta dizer que é possível que o candidato conte até mais vezes em listas
de merecimento do que o requisito constitucional e não vir a ser o escolhido,
desde que concorra com candidatos mais antigos — posicionados em quintos à sua frente — ou, se candidatos de quinto igual ao seu, estes eventualmente hajam frequentado maior número de vezes em listas.

8 Considerações finais
O presente estudo teve por fundamento a promoção de um Procedimento de
Controle Administrativo (PCA) perante o CNMP, em que fomos questionar atos
do Procurador-Geral de Justiça, que, durante o ano de 2013, não nos removeu
para nenhuma das promotorias em quatro editais de merecimento seguidos,
em que sempre figuramos em primeiro lugar na lista tríplice e, em todos os
casos, com a unanimidade dos votos dos conselheiros. Pretendia-se a titularização, eis que já éramos substitutos da capital há mais de doze anos.
Somados estes editais a outros seis outros anteriores desde o ano de
2007, em que também figuramos em lista de merecimento, perfez-se um total
de dez editais, em que contávamos com três seguidos e cinco alternados em
mais de uma ocasião.
Importante dizer que fomos tanto ao CNMP e depois ao STF, como veremos,
defendendo exatamente as teses aqui suscitadas, formulando pedidos sucessivos — se impossível atender o primeiro, passa-se ao seguinte —, no sentido de: i)
não se considerasse antiguidade — quintos sucessivos — como critério de remoção por merecimento nas remoções, de modo que a titularização já tivesse lugar
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logo no primeiro dos quatro editais impugnados; ii) caso fosse considerada a antiguidade, que a remoção se desse no último edital, onde éramos mais antigos do
que o removido, entendimento este esposado no parecer do Subprocurador-Geral da República, Odim Brandão Ferreira; ou iii) para não prejudicar os colegas
removidos e não anular nenhum dos editais, fosse considerado pedido prospectivo, com a possibilidade de escolhermos, sem qualquer condição, a promotoria
da capital que estivesse vaga, de acordo com a lista de cargos vagos da época.
Deste modo, provocado a fim de nos titularizar em uma das quatro promotorias disputadas, no PCA 0.00.000.001811/2013-51, o CNMP, à unanimidade, deu parcial provimento ao nosso requerimento, reconhecendo praticamente todas as teses aqui enfrentadas, tendo o relator, o conselheiro Walter
de Agra Júnior, admitido quebra de princípios constitucionais e que o nosso
“direito adquirido” existia “às escâncaras”.
Entretanto, no que diz respeito à titularização, o voto condutor fez uma
modulação e, além de não anular qualquer dos editais impugnados — entendendo por preservar a “segurança jurídica” no caso —, decidiu, de forma
prospectiva — mas diferente do que pedimos —, por uma titularização futura, desde que, na concorrência, os candidatos fossem do mesmo quinto sucessivo ou posterior ao nosso, de modo a atender as exigências constitucionais de antiguidade e de quantidade de entradas em listas de merecimento.
Dessa decisão, que não nos contemplou de forma alguma, apesar de reconhecido o “direito adquirido às escâncaras”, impetramos no STF o mandado
de segurança MS 33.083-DF, em cujos autos consta o parecer do Subprocurador-Geral da República, Odim Brandão Ferreira, pela concessão parcial da
ordem, para anular a remoção para a 8ª Promotoria de Justiça Criminal da
Capital, e para lá fôssemos removidos, o último dos editais impugnados, em
que éramos, como se disse, mais antigos do que o colega que foi removido, e
visto já deter dez remanescências em editais.
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A decisão, contudo, do Ministro Gilmar Mendes, já transitada em julgado, foi dando parcial provimento ao mandado de segurança, no sentido de,
reconhecendo a ilegalidade conduzida pelo CNMP, determinar que o Conselho, “afastando o argumento o fundamento da segurança jurídica (PCA
0.00.000.001811/2013-51)”, analisasse a situação fática para “anular as portarias de remoção editadas em preterição ao direito do impetrante”.
Por fim e antes do cumprimento da decisão do âmbito do CNMP, para dar
solução final e ainda para colaborar com a Administração Superior, resolvemos realizar uma permuta para a 31ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, julgada procedente pelo Conselho Superior do MPPE em 03/11/2017, e ali
fomos titularizados, decisão menos traumática para a instituição e para os
colegas que foram removidos para aquelas promotorias nos editais impugnados perante o CNMP, aliás como queríamos desde o início.
De tudo o que foi levado ao CNMP e ao STF, extraíram-se as regras aqui
formuladas como as “conclusões” do presente artigo, sendo que atualmente
no MPPE as regras de remoção se espelham nas regras de promoção e, no
quadro de concorrências, sempre constam o quinto constitucional ao qual o
membro está vinculado e suas remanescências.
Do nosso estudo e caso prático, podem-se formular as seguintes conclusões:
Primeira: As regras constitucionais sobre promoção e remoção previstas

para a magistratura, inseridas no artigo 93, incisos II, a, e VIII-A, são aplicáveis ao Ministério Público por simetria, ex vi do disposto do artigo 129, § 4º,
da Carta Magna, que menciona a expressão “no que couber”.
Segunda: A expressão “no que couber”, inserida no artigo 93, VIII-A, da

Lei Maior, permite inferir que, na realidade, veio disciplinar dois diferentes
institutos de provimento derivado de cargos na magistratura — e, por simetria, no Ministério Público —, a remoção voluntária e a permuta, num único
dispositivo inovador.
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Terceira: Uma vez que aquele artigo 93, VIII-A foi redigido mencionando

“comarca” e “entrância”, somente pode ser aplicado às Magistraturas e aos
Ministérios Públicos estaduais, por serem conceitos estranhos às Magistraturas Federais e aos ramos do Ministério Público Federal.
Quarta: Para as remoções por merecimento, não se aplicaria o contido

no artigo 93, II, b, in fine — cabível apenas nas promoções pelo mesmo critério —, de o promotor figurar na primeira quinta parte da lista de antiguidade na respectiva entrância, embora seja sempre bom lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público, no PCA nº 0.00.000.001811/2013-51, e
o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes no MS-33.083-DF, tenham decidido de forma diferente.
Quinta: O artigo 93, inciso VIII-A, da Constituição Federal é norma auto-

aplicável, posto que, em assim não se considerando, tornar-se-ia imperativo
que, mesmo após quase quatorze anos de vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004 — que inseriu o inciso VIII-A, no artigo 93, da Lei Magna —,
todos os Ministérios Públicos Estaduais adequassem as suas Leis Orgânicas,
a exemplo do Ministério Público de Pernambuco, visto que padeceriam do
vício de inconstitucionalidade por omissão, cabendo a propositura da ação
direta de inconstitucionalidade por omissão, perante o STF, prevista nos artigos 12-A e seguintes, da Lei nº 9.868/1999.
Sexta: Também deve ser considerado no processo de remoção por mere-

cimento o instituto da remanescência, que já existia no processo de promoção por igual critério, como um direito do candidato que figurou em lista e
não foi escolhido, mesmo que pertença a quinto sucessivo posterior a outros
da mesma lista.
Sétima: A lista de merecimento elaborada pelo Conselho Superior será

sempre tríplice, por força do que dispõe o artigo 61, da LONMP — Lei nº
8.625/1993, como é o caso do Ministério Público de Pernambuco. Consideran-
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do-se a remanescência um direito do membro que concorre, independentemente de sua posição em quintos constitucionais, ele pode vir a integrar
a lista para esse efeito, mesmo que não possa ser escolhido pelo Conselho
Superior, por ilação lógica e consequência do reconhecimento da existência
do instituto da “remanescência” também nas remoções por merecimento. Ao
membro que não foi escolhido resta o direito de contagem de remanescência e será obrigatoriamente escolhido, quando concorrer com candidatos do
mesmo quinto ou de quintos posteriores ao seu e tiver completado a quantidade de vezes de ingresso em listas de merecimento que prevê a Carta Maior,
ou seja, três vezes seguidas ou cinco alternadas, concluindo-se que ele pode
até somar mais vezes do que essa quantidade e não ser escolhido, desde que,
em todos os casos em que concorreu e não logrou êxito, o candidato escolhido esteja posicionado em um quinto mais antigo na lista de antiguidade, ou,
se do seu igual quinto sucessivo, tenha maior quantidade de ingressos em
listas de merecimento.
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E a atuação em defesa
do mínimo existencial
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resumo

O mínimo existencial apresenta-se como decorrência dos postulados constitucionais da dignidade humana; da promoção do
bem de todos e da justiça social. A defesa de um núcleo essencial
ou básico de direitos fundamentais constitui-se obrigação dos
gestores públicos e decisores políticos do Estado brasileiro. O
Ministério Público, na condição de Ombudsman do Povo, deve
fiscalizar e induzir a promoção de políticas públicas em prol do
mínimo existencial.

Paravras-chave: Ministério Público; Estado Democrático de
Direito; Direitos Humanos; mínimo existencial.
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1 Introdução
Indiscutivelmente, a ideia de dignidade humana e de direitos fundamentais são temas presentes na pauta da sociedade brasileira dos dias contemporâneos. Afirmá-los e defendê-los, em prol da qualidade de vida do
cidadão, a fim de que não se tornem meras promessas vazias, são desafios
permanentes para os poderes constituídos e os operadores do Direito.
Mas os direitos fundamentais, enquanto direitos humanos reconhecidos pela Constituição, teriam um padrão mínimo a ser observado pelos
gestores públicos? Ou seja, haveria um patamar mínimo de direitos fundamentais que deveria ser garantido pelos gestores públicos?
Dentro de tal contexto, qual o papel do Ministério Público dos Estados
diante de tais questionamentos? Estaria ele cumprindo, de fato, o papel
de Ombudsman do Povo, o qual foi outorgado pela Magna Carta de 1988?
Apresentar algumas contribuições e respostas a tais questionamentos, sem pretender esgotar o relevante tema, é objetivo principal deste
artigo jurídico.

2 Uma noção de
mínimo existencial
Mínimo existencial é um conceito que vai além dos limites jurídicos, pois
visa assegurar aos indivíduos um núcleo essencial de direitos, os quais venham a lhe garantir condições iniciais para uma existência digna e com
qualidade de vida.
Seriam direitos a condições mínimas de existência, no dizer de Ricardo
Lobo Torres, que não poderiam ser atingidos pela intervenção do Estado,
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nem mesmo pela via da tributação.1
Cristina Queiroz doutrina sobre o princípio da “proibição da insuficiência”, cuja finalidade é auxiliar no acompanhamento da concretização dos direitos sociais, quando se define, a partir da Constituição, um
conteúdo mínimo de direitos fundamentais, ao qual o legislador estaria
vinculado e proibido de suprimir sem uma compensação adequada. Invoca, ainda, a mencionada autora lusitana o princípio da proporcionalidade (e os seus subprincípios, adequação/idoneidade, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito) como outro critério interpretativo
para auxiliar na definição do conteúdo e da aplicação das normas que
tratem de direitos sociais.2
Pieroth e Schlink falam, a propósito, em um conjunto de direitos fundamentais básicos, destinados a garantir o exercício (pleno) da capacidade jurídica de cada pessoa.3
Suzana Tavares da Silva utiliza a expressão “mochila da dignidade humana”, aduzindo que o Estado-garantidor tem o dever de instituir regimes
jurídicos que garantam a efetividade dos serviços essenciais pelos operadores do mercado.4

01

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 35-37.

02

QUEIROZ, Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais sociais:

princípios dogmáticos e prática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 105-110 e 120-122.

03

PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II, 28. Auflage. Heildelberg,

München, Landsberg, Frechen, Hamburg: C.F. Müller, 2012, p. 32.

04

SILVA, Suzana Tavares da. Revisitando a garantia da tutela jurisdicional efectiva dos

administrados. Revista de Direito Público e Regulação. Coimbra, Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, n. 5, p. 129, mar-2010.
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Destarte, considerando que, no Estado Democrático de Direito, todo poder emana do Povo e que a entidade estatal não é um fim em si mesmo, mas
0existe para servir e atender às necessidades do cidadão, defende-se que
seria o caso de que os poderes públicos venham a assegurar o respeito por
um núcleo essencial, um patamar de conteúdo mínimo, com ações e projetos
definidos, desde logo, no orçamento do governo, em prol dos direitos fundamentais. Tal patamar teria por finalidade combater a insuficiência de direitos fundamentais básicos, em nome de uma dignidade humana plena, no
âmbito individual e social.5
Essa referência de conteúdo mínimo, visando garantir a qualidade de
vida população, deve ter por alicerce o art. 25 da Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1948, o qual assegura,
todo ser humano e seus familiares têm direito a uma qualidade de vida tal
que lhes sejam assegurados saúde, alimentação, habitação, vestuário e serviços de previdência social os quais garantam proteção contra o desemprego,
a viuvez e a velhice, dentre outras providências.6
Acrescenta-se, ainda, a educação como um direito social básico a ser garantido pelos poderes constituídos. Nesse sentido, como norma internacional complementar à declaração de direitos humanos, a ONU editou a Resolução 2.200-A

05

A respeito da relação Estado/indivíduo e o surgimento dos direitos fundamentais como

necessidade de impor limites de atuação ao próprio Estado, a evitar que seja ele um fim em si
mesmo, consulte-se JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Trad. y prólogo de Fernado de
Los Ríos. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 252-256.

06

“Art. 25 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.”
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(XXI), em 16/12/1966, que trata do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (PIDESC).7 O referido pacto internacional, expressamente,
consagra a proteção contra a fome (art. 11, § 2º)8 e a educação (art. 13, § 1º)9 como
direitos fundamentais sociais a serem assegurados pelos Estados signatários.
Evidentemente, assegurados patamares mínimos de direitos sociais e
considerando que os direitos fundamentais encontram-se conectados entre
si, independentemente de divisões teóricas a respeito do seu conteúdo, será
permitido que o indivíduo desenvolva outros direitos fundamentais de natureza individual, como a liberdade de expressão e a liberdade de consciência
(interligados com o direito à educação); o direito à intimidade (conectado ao
direito à moradia); o direito de ir e vir (conectado ao direito ao transporte
público e à segurança pública).
Ainda sobre o tema, fala-nos Stefan Gosepath, a partir de uma concepção
dos direitos humanos sociais como compensação de danos sociais sofridos
por indivíduos, com fundamento em razões morais compartilhadas (entre
Estado e sociedade), no princípio da proteção fundamental prioritária. Tal

07

Tal norma foi ratificada pelo Brasil em 24/01/1992.

08

“Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda

pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação
internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessários para: (...).”

09

“Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação.

Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana
e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar
efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre
todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.”
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princípio asseguraria a toda pessoa uma “segurança básica”, consistente em
um mínimo existencial que lhe deve ser garantido, através da proteção da
sua integridade física em todas as suas dimensões, mediante a oferta de uma
assistência social, permitindo que qualquer indivíduo possa viver a sua vida
de forma digna, autodeterminada e livre.10

3 Mínimo existencial
na Magna Carta de 1988
Em um primeiro momento, podemos dizer que a Constituição Cidadã não assegurou, expressamente, de forma concentrada, em uma única norma jurídica, um direito a um mínimo ou a um núcleo essencial de direitos.11 Não obstante, em normas esparsas, ao longo do seu texto, a noção de mínimo existencial
está por demais acolhida.
É o caso, por exemplo, do direito ao salário mínimo, previsto no art. 7º,
inciso IV, cujo objetivo é atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, tais como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social.
Outro exemplo seriam os “mínimos educacionais e de saúde”, ou seja,
a previsão de aplicação de percentuais mínimos, por União, Estados, DF e

10

GOSEPATH, Stefan. Uma pretensão de direito humano à proteção fundamental. Tradução

de Cláudia Toledo e Bráulio Borges Barreiros. In: TOLEDO, Cláudia (Org.). Direitos Sociais em
debate. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 72-73 e 79-80.

11

Como parece fazer a Constituição da Alemanha, a qual, no seu art. 19, item 2, proíbe a

violação, em essência, de qualquer direito fundamental.
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Municípios, da receita proveniente de tributos/impostos, em educação (para
o desenvolvimento do ensino, da educação básica e remuneração digna dos
professores, mediante a criação do FUNDEB, cfe. os arts. 212 e 60 do ADCT) e
saúde (arts. 198, §§ 1º e 2º).
Já o art. 210, prevê como “conteúdos mínimos” para o direito à educação,
no âmbito do ensino fundamental, uma formação básica comum e o respeito
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
Demais, o art. 60, § 4º, inciso IV, veda a propositura de emendas constitucionais tendentes a abolir os direitos fundamentais.12 Ou seja, em outras palavras, proíbe alterações, na Constituição, que venham a atingir a
essência, um mínimo existencial de cada direito fundamental individualmente considerado.13

12

O texto literal da Constituição fala em “direitos individuais”. Mas, claro está, pela

sistemática adotada pela Carta, tendo a dignidade humana e justiça social como fundamentos
da República e da sua ordem econômica, bem como a cláusula de abertura do art. 5º, § 2º,
que haverão de ser incluídos todos os direitos fundamentais da pessoa humana, sejam eles
individuais, políticos, sociais ou coletivos, não cabendo questões terminológicas limitarem a
força irradiante dos multicitados direitos fundamentais. Nesse sentido, o entendimento de Paulo
Bonavides, o qual, após afirmar que os direitos sociais se concretizam no indivíduo, mas exigem
o concurso do Estado e da sociedade, conclui pela inviolabilidade constitucional destes, sob pena
de se transformar a dignidade humana em mera abstração. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito
Constitucional, 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 593-599.

13

Como lembra, a propósito, Ingo Sarlet, forte na jurisprudência do STF, embora identifique

como conceitos autônomos e diferentes os termos mínimo existencial e núcleo essencial de um
direito fundamental. SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilhere; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Direito Constitucional, 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 396-399.
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4 Mínimo existencial é ponto de
partida e não de chegada
É preciso, de início, considerar, à luz de uma hermenêutica constitucional proativa e emancipatória, o seguinte: a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III); a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos são objetivos
fundamentais do Estado (art. 3º, incisos I e IV); a justiça social deve guiar a ordem
econômica, a fim de assegurar a todos uma existência digna (art. 170, caput).
Nesse sentido, diante do necessário comprometimento da Constituição
brasileira com a promoção da dignidade humana, o mínimo existencial não
pode ser compreendido apenas como um conceito teórico, no sentido de garantir ao ser humano um “mínimo vital ou de sobrevivência”, mas, sim, um
mínimo de qualidade vida, o qual lhe permita viver com dignidade, tendo a
oportunidade de exercer a sua liberdade no plano individual (perante si mesmo) e social (perante a comunidade onde se encontra inserido).
Dissertando sobre o tema, Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo falam em
uma vida com uma certa qualidade, que permitiria ao indivíduo viver com
dignidade. Lembram, dentre outros argumentos, que o conceito de mínimo existencial, em sede de direitos fundamentais, não se limita a matar a
fome de alguém, embora esta ação possa ser entendida como um primeiro
passo a ser dado.14

14

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo

existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano
Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível, 2. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 23.
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O mínimo existencial possui, assim, uma relação com a dignidade
humana e com o próprio Estado Social, no comprometimento que este deve
ter pela concretização da ideia de justiça social.15
Mencione-se, em sentido contrário à ideia de mínimo existencial, a crítica de José de Melo Alexandrino, afirmando, em uma análise do acórdão
nº 509/2002, do Tribunal Constitucional de Portugal, que a invocação a um
direito ao mínimo da existência condigna, para justificar o direito a determinado benefício previdenciário, poderá levar a uma redução dos direitos
sociais, econômicos e culturais a standards mínimos de existência.16
Sem embargo, defende-se, neste artigo jurídico, que a defesa de um mínimo existencial, fundamentado em uma ideia de proibição de insuficiência, não reduz a importância dos direitos sociais a padrões mínimos de existência. Afinal, a proibição
da insuficiência tem que ser interpretada como um ponto de partida e não como
um local de chegada. A partir dela, a efetivação dos direitos fundamentais em suas
perspectivas individual e social, não se entendendo que a efetivação de tais direitos
termine com ela e nem que tal postulado trate apenas de garantir um mínimo vital.17
Deveras, a perspectiva social dos direitos fundamentais possui um horizonte de realização progressiva o qual aponta não para a ideia de mínimo de

15

Häberle, Peter. El Estado Constitucional. Tradução de Héctor Fix-Fierro. México:

Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 356-362.

16

ALEXANDRINO, José de Melo. A indivisibilidade dos direitos do homem à luz da dogmática

constitucional, p. 8. Disponível em: <http://www.icjp.pt/seccoes/656>. Acesso em: 17 fev. 2011.

17

Parece ser esta a posição de Stefano Rodotà, ao defender que o direito a uma existência

digna é diferente do direito a um mínimo existencial. Aquele seria mais amplo, envolvendo a
liberdade e a exclusão social do indivíduo. Este, por sua vez, teria um valor transitório, que deve
ser alargado, gradativamente, mediante a realização de outros direitos fundamentais com ele
relacionados. RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Roma-Bari: Editori Laterza, 2012, p. 242.
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bem-estar social, mas de máximo. Porém, trata-se de um máximo possível,
à luz das riquezas do país em questão e do comprometimento do Governo/
sociedade em concretizá-los.18
Destaque-se, o Tribunal Constitucional alemão, em julgamento histórico,
através do acórdão BVerfGE 40, 121, em 18/06/1975, entendeu que o Estado, ao
assegurar pressupostos mínimos de existência condigna para os hipossuficientes, ao mesmo tempo, também precisa inseri-los (ou reinseri-los) gradativamente na sociedade, além de criar a estrutura administrativa necessária
para lhes dar a devida assistência.19
Por conseguinte, o cânone do mínimo existencial não tem, em sua matriz,
uma proposta estática ou de acomodação.
Recentemente, aliás, o Bundesverfassungsgericht, em 18/07/2012, considerou inconstitucional a redução legal de determinado benefício social, em defesa de uma mínima dignidade humana existencial, que garanta ao indivíduo
beneficiado não apenas um padrão mínimo de sobrevivência, mas condições
de manter relacionamentos e inserções na vida social, cultural e política do seu
país. Demais, a Corte Suprema alemã ainda fundamentou a sua decisão na necessidade de o legislador atuar com transparência e fundamentação, demonstrando, de forma justificada, a alteração de benefícios do Estado Social.20

18

Conforme a doutrina de CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais.

Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, nº 54/28, p. 239-252, jan./mar. 2006.

19

SCHWABE, Jürgen. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Berlim/México:

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V./Fundación Konrad Adenauer, A.C. - Oficina Mexico, 2009, p. 471-472.

20

ALEMANHA. Tribunal Constitucional. Acórdão 1 BvL 10/10 – BvL 2/11. Bonn, 18.07.2012.

Disponível em: <http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg12-056en.html>. Acesso
em: 20 out. 2012.
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Ainda argumentando, tome-se como exemplo o programa “Bolsa Família”, instituído pelo governo federal brasileiro através da Medida Provisória
nº 132, de 20/10/2003, a qual foi convertida pelo Congresso Nacional na Lei nº
10.836, de 09/01/2004. O fato de o referido programa social prever níveis mínimos de remuneração, para determinadas famílias cuja renda mensal atinja pequenos patamares financeiros, não deve ser entendido como a observância de um mínimo existencial referente a todos os direitos fundamentais
sociais.21 Talvez, poder-se-ia falar na observância de um mínimo existencial
referente ao direito à alimentação.
Porém, essa prestação social não desobriga o Estado brasileiro de assegurar, gradativa e simultaneamente, outros direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, os quais venham a assegurar a dignidade social
ao indivíduo, como a educação, a saúde e a segurança pública. Até porque,
possuem eles as suas próprias formas de eficácia ou de exigibilidade.22
Até mesmo o benefício remuneratório em prol do direito à alimentação,
referido no exemplo do programa governamental “Bolsa Família”, poderá ser
gradativamente melhorado, a partir de pesquisas e/ou dados estatísticos que
demonstrem o bom desempenho do programa e uma eventual melhoria orçamentária do Estado, por exemplo.23 Demais, o art. 3º da Lei nº 10.836/2004

21

O art. 2º, inciso I, da Lei nº 10.836/2004, prevê um benefício básico para famílias em situação

de extrema pobreza, consideras como tais aquelas com renda per capita de até R$ 60,00 (sessenta
reais), conforme o § 2º da referida legislação.

22

Nesse sentido, embora destacando o princípio democrático, que outorga ao legislador

a decisão sobre a concretização dos direitos sociais, BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao
mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 144-158 e 179.

23

Destacamos que o art. 2º, § 6º, da Lei nº 10.836/2004, admite isso, ao prever que os valores

dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza ou extrema
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ainda relaciona a concessão de determinados benefícios, relacionados com o
direito à alimentação, à observância de outros direitos fundamentais, como
o direito à saúde (através do exame pré-natal e do acompanhamento nutricional) e o direito à educação (frequência escolar dos filhos de 75 a 85% em
estabelecimento de ensino regular).24

5 Mínimo existencial e custos
orçamentários
Deveras, como já explicado outrora, porque existe um patamar mínimo
de direitos fundamentais que livram o indivíduo da fome, da ignorância e
da ausência de moradia, por exemplo, é que a formulação de políticas públicas, no âmbito legislativo e administrativo, deve ter como meta tornar
concreta a previsão constitucional dos direitos fundamentais, em todas as

pobreza poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica
do País e de estudos técnicos sobre o tema, observadas as dotações orçamentárias existentes.
Outrossim, o art. 21 do Decreto nº 5.209, de 17/09/2004, que regulamenta a lei do programa “Bolsa
Família”, dispõe que a concessão do benefício tem caráter temporário, não gera direito adquirido
e deve ser revista a cada período de 02 (dois) anos.

24

“Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de

condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em
estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento.
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no
inciso III do caput do art. 2º desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por cento) de frequência,
em conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (incluído pela Lei nº 11.692, de 2008).”
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suas perspectivas (individuais ou sociais, em suma). Eis a razão pela qual
estão intrinsecamente relacionados os conceitos de reserva do financeiramente possível (existência de orçamento para cumprimento das metas
e obrigações constitucionais do Estado) e de proibição da insuficiência.
Gustavo Amaral, em importante estudo sobre os custos dos direitos
fundamentais, critica a noção de mínimo existencial, destacando, dentre
outros respeitáveis argumentos, a dificuldade de decidir a respeito da
alocação de recursos públicos e os riscos de casuísticas decisões judiciais em matéria de efetivação de direitos fundamentais, que poderão
privilegiar uns em detrimento de muitos, sob o argumento do “direito-a-qualquer-custo”.25
Ricardo Lobo Torres, partindo de uma premissa de não fundamentalidade dos direitos sociais, coloca a carga tributária como limite fático instransponível para a implementação do orçamento anual e, consequentemente,
das prestações sociais pelo Estado. Ou seja, para o referido doutrinador, sem
um aumento da carga tributária, com as cautelas necessárias para que não
se viole o princípio da vedação ao confisco (oneração excessiva de determinados contribuintes), não se poderia pensar em uma melhoria na efetivação
dos direitos fundamentais com projeção social.26
Em tais discursos, todavia, não se encontram considerações sobre o comprometimento das verbas orçamentárias, em decorrência da má gestão administrativa ou, então, da omissão/ausência completa de políticas públicas a

25

AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: critérios jurídicos para lidar com a escassez

de recursos e as decisões trágicas, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 141, 170-183.

26

TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial, 2ª triagem. Rio de Janeiro: Renovar,

2009, p. 128 e 130.
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respeito de determinados direitos fundamentais, comprometendo a própria
existência de tais direitos.
Até porque, como bem lembrou o Papa Paulo VI, na encíclica Octagesima Adveniens, existe um possível ignorado que deve ser resgatado, a fim de que se possa esperar um futuro mais promissor, mediante a realização da justiça social.27
Tal possível ignorado vem a ser a possibilidade de se aplicar o máximo
de recursos existentes (orçamento) em prol da realização dos direitos fundamentais, através da prática da boa Administração Pública, evitando-se
gastos supérfluos ou em áreas não prioritárias. É a ordem das escolhas e
pautas do Poder Público que deve se adaptar aos direitos humanos/fundamentais e não o contrário.
Nesse passo, alguns questionamentos se fazem necessários: quais são as
causas de determinados Estados não conseguirem assegurar um mínimo de
existência condigna aos seus cidadãos? O problema seria apenas de escassez de
recursos? Com a mesma carga tributária cobrada dos cidadãos, não seria possível melhorar a locação e relocação de recursos públicos? Por que alijar o cidadão
da discussão orçamentária? Discussões sobre o orçamento estatal precisam ser,
necessariamente, prévias a sua aprovação? O Legislativo seria a única instância
de poder onde as opções orçamentárias poderiam ser questionadas?
Tais questionamentos, quando se discute a respeito da efetivação de
um determinado direito fundamental que tenha como consequência exigir
prestações (obrigações de fazer) ao Estado, não podem deixar de ser considerados. Como ignorar a realidade brasileira (e esses argumentos não se

27

PAULO VI. Octogesima Adveniens. Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1971, parágrafo 37.

Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_pvi_apl_19710514_octogesima-adveniens_po.html>. Acesso em: 10 mar. 2012.
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baseiam apenas em notícias de jornais, como dizem alguns autores, mas
nas inúmeras ações civis por ato de improbidade administrativa, ajuizadas
pelo Ministério Público, e nos relatórios das equipes de autoria dos Tribunais de Contas dos Estados e da União), onde milhões em recursos públicos
são destinados para gastos com cargos comissionados; funcionários fantasmas; sedes de prédios públicos suntuosas; obras superfaturadas e excessiva publicidade governamental?28
Por isso, aqui também se dissente de César Caúla, quando afirma, em
valioso estudo sobre o tema, que eventuais falhas na consecução de objetivos sociais pelo Estado brasileiro não seriam por falta de atores políticos
capacitados, os quais almejam o bem comum e atuam com espírito público. Infelizmente, estas qualidades estão em falta na Administração Pública
brasileira (embora se reconheça que existem exceções) e é justamente pela
falta de uma ou de outra (capacidade e espírito público) — ou das duas —
que os direitos fundamentais, em várias situações, deixam de ser respeitados ou implementados.29

28

Consulte-se, a propósito, dentre incontáveis exemplos, acórdão do Superior Tribunal de Justiça,

o qual confirmou decisão condenatória em ação civil por ato de improbidade administrativa que
causou danos ao Erário de determinado município do Estado de São Paulo, através de fraude em
licitações; movimentação de dinheiro público em conta-corrente de particular; contratação irregular
de servidores públicos e utilização de bens públicos para fins particulares. Conforme, BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça, 1ª Turma, rel. Ministro Benedito Gonçalves. Acórdão no Recurso Especial
nº 1243344/SP. Brasília, 03/05/2011. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.
jsp?livre=improbidade+administrativa+e+dano+erario&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>.
Acesso em: 27 mai. 2011.

29

Concorda-se com autor, no entanto, embora não se comungue dos mesmos pressupostos e

de parte das suas conclusões, a respeito da necessidade de uma maior ponderação nas decisões
judiciais que tratam dos direitos sociais, máxime quando se trata do direito à saúde por meio
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O Supremo Tribunal Federal, no leading case firmado no RE nº 581352
AgR/AM, em 29/10/2013, reconheceu a proteção ao mínimo existencial como
um parâmetro constitucional a ser observado pelo Poder Judiciário, a fim
de evitar omissões inconstitucionais do Poder Público, as quais venham a
comprometer políticas públicas previstas na Constituição.30
É evidente que o debate a respeito de certas opções ou escolhas orçamentárias deve ocorrer, preferencialmente, no âmbito legislativo ou administrativo, quando da elaboração dos orçamentos.
Mas, se não for possível (o que ocorre muitas vezes em razão de condutas do próprio Executivo e/ou do Legislativo, que não dão a devida publicidade aos debates orçamentários ou aprovam a lei orçamentária sem
as devidas reflexões), excepcionalmente, esse questionamento/debate
poderá ser feito através do Poder Judiciário (provocado por agentes político-sociais como o Ministério Público), o qual, com ponderação e ouvindo os argumentos da parte autora e da Advocacia Pública, buscando
sempre privilegiar o coletivo, em detrimento do individual, poderá decidir
a respeito da efetivação ou não de determinado direito fundamental que
exija prestações do Poder Público.
Pontualmente, a parte interessada poderá até mesmo dispensar o contencioso judicial e recorrer ao Ombudsman/Ministério Público, enquanto
órgão ouvidor dos anseios sociais, buscando uma solução dialógica/con-

do fornecimento de medicamentos, preocupação específica do autor. Consulte-se: CAÚLA, César.
Dignidade da pessoa humana, elementos do Estado de Direito e exercício da jurisdição: o caso do

fornecimento de medicamentos excepcionais no Brasil. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 161.

30

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello. Acórdão nos autos

do RE 581352 AgR/AM. Brasília, 29 out. 2013. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=4904100>. Acesso em: 03 dez. 2017.
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sensual, a fim de questionar a aplicação (ou a não aplicação) de determinada verba orçamentária.
A grande questão é que a efetivação de um direito fundamental que exija
prestações do Estado, através de uma ação judicial, pode não significar uma
escolha trágica, no sentido de que o direito fundamental de outrem estaria
sendo prejudicado.31
Afinal, pode ser que não exista verba destinada a efetivar este ou aquele
direito fundamental, simplesmente porque inexiste política pública a respeito do direito fundamental em discussão. E, então, seria o caso de não cumprimento de uma norma constitucional através de uma lei ordinária (no caso,
a lei orçamentária) ou mesmo de uma ação ou decisão administrativa. Por
isso, o STF fala em uma omissão inconstitucional.
Pertinente, nesse sentido, é a advertência de Luigi Ferrajoli, quando
lembra a importância de o Estado Social apresentar-se desburocratizado e
transparente, livrando, enfim, os direitos fundamentais prestacionais dos
desmandos e da corrupção, o que acaba por aumentar os seus custos. O referido autor italiano fala, ainda, em uma estratégia para universalizar os direitos fundamentais, mediante técnicas de garantia para assegurar o máximo
de igualdade, transparência, automaticidade e eficácia.32

31

Até porque, como lembra Martha Nussbaum, o Poder Público pode evitar as chamadas

“escolhas trágicas” mediante ações proativas, que promovam o desenvolvimento das capacidades
humanas em diversas áreas e, por conseguinte, no momento de priorizar uma delas, as outras já
teriam um desenvolvimento tal que não restariam comprometidas em sua essência. NUSSBAUM,
Martha C. Creating capabilities: the Human Developtment Approach. Cambridge, Massachusetts
and London: Harvard University Press, 2011, p. 43-45.

32

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la lei del más débil, 4. ed. Tradución de Perfecto

Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Madrid: Editorial Trotta, 2004, p. 110-112.
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Lembre-se, ainda, da doutrina de Holmes e Sunstein, os quais não compreendem os direitos sociais (e também os direitos de liberdade) somente
como direitos a uma previsão orçamentária. Pelo contrário, enfatizam que
conceitos como transparência democrática e justiça social ou distributiva
precisam estar presentes quando do momento das escolhas orçamentárias.
Demais, tais escolhas precisam ser públicas e justificadas. E os juízes precisam ser conhecedores e estar cientes de tal realidade, diante dos julgamentos que lhes são submetidos.33
Portanto, não parece que o problema da exigibilidade dos direitos sociais, máxime quando se falar em mínimo existencial, seja apenas uma questão orçamentária e que os efeitos dependam, efetivamente, da existência de
caixa. A discussão vai além, porque diz respeito ao desenvolvimento de uma
cultura de boa administração e da permanente prioridade das escolhas em
favor dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Para Roberto Nania, aliás, não seria a esfera econômica, sozinha, capaz
de assegurar o pleno gozo da liberdade aos indivíduos, sendo necessário um
direcionamento das atividades do Estado (e por que não, também da iniciativa privada?) para garantir o atendimento do interesse coletivo e, por corolário, garantir uma melhor qualidade de vida para a população.34

33

HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New

York: Norton Paperback, 1999, p. 220-232.

34

Consulte-se: NANIA, Roberto. Le libertà economiche: impresa e proprietà. In: NANIA,

Roberto (a cura di). L’evoluzione constituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali: saggi e
casi di studio. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012, p. 263.
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6 O Ombudsman do povo e o múnus
de defender o mínimo existencial
Quem é o Ombudsman do Povo, segundo a Magna Carta de 1988? Ora,
nos termos do inciso II do art. 129 da Constituição brasileira, incumbe ao
Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.
Eis a função de Ombudsman, de ouvidor geral da população, múnus
constitucional destinado ao Ministério Público brasileiro pela Carta Cidadã
de 1988. O Ministro Celso de Mello, do STF, em voto no já mencionado acórdão
no RE nº 581352 AgR/AM, chega a falar no papel de Defensor do Povo, a ser
exercido pelo MP para, através da ação civil pública e das ações coletivas,
defender os direitos do cidadão.35
Demais, o texto constitucional consagrou o Ministério Público como
função essencial à Justiça e defensora dos interesses sociais e individuais

35

Durante os debates, na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, chegou a se

discutir sobre a criação do cargo de “Defensor do Povo”, tendo por referência a experiência do
Ombudsman das democracias sociais europeias, que também teria atribuições no controle de
constitucionalidade das leis. A previsão do Defensor do Povo estava no anteprojeto de Constituição,
de 1986, capitaneado pelo saudoso Senador Afonso Arinos. Todavia, preferiram os constituintes
da Carta Cidadã atribuir as funções de Ombudsman ao Ministério Público, instituição presente
em todo o território brasileiro e já estruturada administrativamente. Consulte-se a íntegra do
anteprojeto de Constituição de 1986 em: BRASIL. Senado Federal. Publicações. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf>. Acesso em: 19 ago.
2012. Sobre a missão constitucional do MP Ombudsman, consulte-se: MARTINS JÚNIOR, Wallace
Paiva. Controle da Administração Pública pelo Ministério Público: Ministério Público defensor do
povo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 78-93.
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indisponíveis, não estando vinculada hierarquicamente à estrutura de
qualquer dos poderes do Estado (art. 127, caput).
Nesse sentido, na qualidade de Ombudsman do Povo e de guardião da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabe ao Ministério Público a defesa e a promoção do mínimo
existencial. Isso deve ocorrer, principalmente, através de uma atuação extrajudicial, de caráter preventivo e não somente demandista, repressiva, junto
ao Poder Judiciário.
Destarte, a gestão estratégica da instituição deve estar voltada para a defesa dos direitos que o art. 25 da Declaração dos Direitos Humanos da ONU
considera como nucleares para a plena realização do ser humano: saúde;
educação; alimentação; vestuário; e serviços de previdência/assistência social (aposentadoria, proteção contra o desemprego, velhice, viuvez etc.).
Agregue-se a essa defesa a meta específica de melhorar, anualmente, o
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de cada município onde atuar o
Ministério Público dos Estados, através dos seus promotores de Justiça. É
preciso, porém, avançar mais e acompanhar o desenvolvimento social dos
municípios e Estados através de outros índices propostos pelas Nações Unidas, como o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade
(IDHAD), o Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) e o Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM).36

36

O IDH, em verdade, surgiu como um contraponto a outro índice, o Produto Interno Bruto

(PIB), o qual considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH foi criado por
Mahbub ul Haq, economista paquistanês, com a colaboração do economista indiano Amartya
Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. Consulte-se: NAÇÕES UNIDAS. Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O que é IDH. Disponível em: <http://www.pnud.org.
br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>. Acesso em: 05 set. 2012.
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Como já se propôs alhures, é necessário que os membros do parquet estadual possuam conhecimento do orçamento da entidade pública fiscalizada.37
Na Capital e municípios de maior população, devem criadas “promotorias de
controle orçamentário”, cujo principal mister será participar da prévia discussão orçamentária e defender a maior destinação possível de recursos públicos em favor da melhoria da qualidade de vida do Povo.
Deveras, o MP, enquanto negociador do interesse social e mediador sui
generis, deve valer-se dos instrumentos de atuação extrajudiciais, pactuando
a formulação e a execução de políticas públicas junto aos gestores da Administração Pública e decisores políticos. Por isso, a necessidade de um diálogo
permanente com tais gestores/decisores e a população, através do atendimento ao público, da realização de audiências públicas e de audiências setoriais
(reuniões específicas com agentes públicos, comunitários ou sociais) e da celebração de termos de compromisso ou acordos referendados.38
Nesse ponto, impende destacar que não apenas os promotores de cidadania podem ter uma atuação extrajudicial, mas também os promotores com
ofício judicial, como os criminais, através do atendimento à população e mediante o acompanhamento contínuo de políticas públicas em prol dos bens
jurídicos defendidos em seus ofícios criminais, como a vida, a incolumidade
física do cidadão e a dignidade sexual de crianças e adolescentes, por exemplo.

37

Cfe. ISMAIL FILHO, Salomão. O Ministério Público e o direito humano à felicidade. Revista

Jurídica da AMPPE: o Ministério Público à luz da sua missão constitucional. Recife, Associação do

Ministério Público de Pernambuco, nº 1, p. 253, mar-2016.

38

Para um maior aprofundamento no estudo dos instrumentos de atuação extrajudicial do

parquet, máxime através do seu atendimento ao público, consulte-se: ISMAIL FILHO, Salomão
Abdo Aziz. Ministério Público e atendimento à população: instrumento de acesso à justiça social.
Curitiba: Juruá, 2011, p. 105-130.
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Não deve olvidar o parquet da relevância de sua atuação em defesa dos
interesses individuais indisponíveis39, atuando como mediador sui generis ao
referendar acordos entre partes a respeito de alimentos ou da manutenção em
educação e saúde de menores, incapazes ou adultos em situação de risco.40
Como já se frisou, a atuação negocial e mediadora do Ministério Público deve preceder à atuação demandista junto ao Poder Judiciário, mas,
quando esta ocorrer, que a instituição ministerial atue proativamente,
com um cadastro prévio das principais ações coletivas, para acompanhamento e promoção periódica de diligências em juízo, para o bom andamento processual.
Lembre-se, ainda, que a atuação demandista do Ministério Público dos
Estados Federados, de fato, não pode se limitar apenas ao Poder Judiciário
local, mas em qualquer esfera de poder/competência onde possam ser discutidos os direitos individuais e sociais indisponíveis. Exemplo disso é a
atuação dos promotores de Justiça no âmbito do sistema internacional de
proteção aos direitos humanos, mediante representações perante o Comitê
de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Comissão de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos (OEA), em defesa da dignidade e

39

Não esquecer que a Magna Carta consagra o Ministério Público como defensor não apenas

dos interesses sociais, mas também dos interesses individuais indisponíveis, à luz do art. 127, caput.

40

Sobre a atuação extrajudicial do promotor de Justiça enquanto mediador sui generis

(porque sua atuação não é plenamente neutra e imparcial, pois cabe zelar pelos interesses
individuais indisponíveis e pelo interesse dos incapazes) e negociador em nome do interesse
público e social (difuso, coletivo e individual homogêneo), consulte-se: ISMAIL FILHO, Salomão.
A importância da atuação preventiva do Ministério Público Ombudsman em prol da boa
administração, no combate à improbidade administrativa. Revista do CNMP: improbidade
administrativa. Brasília, Conselho Nacional do Ministério Público, nº 5, p. 121-123, 2015.
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dos direitos fundamentais da pessoa humana, expressados através de direitos de liberdade e/ou sociais, denunciando graves violações a tais direitos ao
núcleo essencial dos direitos fundamentais.41

7 Considerações finais
Assegurar um mínimo existencial de direitos fundamentais ao indivíduo é
obrigação dos gestores públicos e decisores políticos de todas as entidades
políticas brasileiras (União, Estados, DF e Municípios), porque a dignidade da
pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art.
1º, III); a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do
bem de todos são objetivos fundamentais do Estado (art. 3º, incisos I e IV), devendo a justiça social guiar a ordem econômica (art. 170, caput).
A defesa de um mínimo existencial não reduz a importância dos direitos fundamentais a padrões mínimos de existência. Deve ela ser interpretada como um ponto de partida e não como um local de chegada. A partir
dela, a efetivação dos direitos fundamentais em suas perspectivas indivi-

41

Em tais representações, deverá o membro ministerial observar os demais requisitos de

admissibilidade do sistema de proteção aos direitos humanos da ONU e da OEA, como não
estar o fato submetido à apreciação de outros organismos internacionais, além do esgotamento
das vias jurisdicionais internas, salvo se o julgamento dos recursos processuais se prolongar
indefinidamente ou não houver a possibilidade de discussão jurídica sobre o direito humano em
questão. Sobre este tema, consulte-se ISMAIL FILHO, Salomão. Da Legitimidade do Ministério
Público do Estado para atuar perante o sistema da ONU e o sistema interamericano de proteção
aos direitos humanos. Teses do XXI Congresso Nacional do Ministério Público. Rio de Janeiro:
AMPERJ, 2015, p. 275-280.
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dual e social, não se entendendo que a efetivação de tais direitos termine
com ela e nem que tal postulado trate apenas de garantir um mínimo vital
ou de sobrevivência.
Na qualidade de Ombudsman do Povo e de guardião da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
cabe ao Ministério Público a defesa e a promoção do mínimo existencial,
máxime, através de uma atuação extrajudicial, de caráter preventivo, como
negociador do interesse social e mediador sui generis.
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resumo

O presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre a idosa no
Brasil, que tem a sua condição de mulher e detentora de direitos
negados pela cultura machista ainda dominante, apesar de as
pessoas que compõem a sociedade não perceberem que a estão
reproduzindo. Especificamente, quando se alega inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, como se a condição de idosa estivesse
destituída dos elementos culturais e históricos que permeiam a
convivência social e familiar ou nunca tivesse vivenciado e sofrido situações que serviram de justificativa à causa feminista a
impregnar a sua essência de mulher. Falaremos, en passant, sobre conceitos e tipos de violência, bem como os relacionaremos
às principais normas no mundo e no Brasil em prol das mulheres. Destacaremos cenas cotidianas que reforçam a condição de
menos-valia da mulher idosa, bem como os perfis da vítima idosa e dos seus agressores, o analfabetismo, as pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Senado Federal
e os dados do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos e
Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ambas
vinculadas à Presidência da República. Por fim, comentaremos
as divergências jurisprudenciais e apresentaremos sugestão de
proposta legislativa de inserção na Lei Maria da Penha, com fito
de contribuir para uma mudança de paradigma a reparar essa
injustiça praticada contra a mulher idosa.

Paravras-chave: Lei Maria da Penha; mulher idosa; violência
doméstica; Estatuto do Idoso.

nº 2 – março de 2018 | 207

1 Violência e normas
1.1 Violência: conceitos e tipologia de
violações contra a pessoa idosa
A violência não se restringe a simples ocorrência de um evento em si, mas a
interpretação feita pela sociedade naquele momento histórico, ou seja, uma
conduta só será considerada violenta quando o juízo de valor vigente nas normas sociais e legais da sociedade da época a reprovar.
Em síntese, podemos entender a violência como um fenômeno humano
e universal, por estar presente em todas as civilizações; coletivo, posto que
o referencial para sua definição é a sociedade, e não o indivíduo; subjetivo,
ante a interpretação da conduta subordinar-se a valores, passível de mutação no transcorrer da história.
Faleiros (2007)1, argumenta que a violência é um processo social relacional, complexo e diverso, que precisa ser entendido na estruturação da
própria sociedade e das relações interpessoais, institucionais e familiares,
inclusive de poder.
Os primeiros estudos científicos acerca do fenômeno da violência contra pessoa idosa foram registrados na Grã-Bretanha, em 1975, sob o título
de Espancamento de Avós2. No Brasil, a temática surgiu subsidiariamente às
discussões sobre a agenda da saúde pública dos idosos na década de 1990.

01

FALEIROS, Vicente de Paula. Violência contra a pessoa idosa: ocorrências, vítimas e

agressores. Ed. Universo, UCB. 2007.

02	BRASIL. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. MINAYO, Maria Cecília.
Violência contra Idosos: O avesso do respeito à experiência e à sabedoria. 2.ed. Brasília. 2005.
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Contemporaneamente, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002)3
elenca como modalidades: a violência contra si mesmo, a violência interpessoal e a violência coletiva. O primeiro tipo seria a violência praticada
por um indivíduo contra si, a exemplo do suicídio e da autoflagelação. Já
a violência interpessoal caracteriza-se pela ação de um indivíduo ou mais
contra outra pessoa, objetivando proveito próprio, distinguindo da violência coletiva por esta ser motivada por ideologia ou interesse econômico generalizado, como as guerras e os atos de terrorismo.
A citada entidade descreve violência como “qualquer ato único ou repetido ou falta de ação apropriada que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança que cause dano ou angústia a uma pessoa idosa”. Já
na perspectiva da conduta, podemos classificar como violações contra a
pessoa idosa4:
Violência Física: Diz respeito ao uso da força física contra a pessoa

idosa, no intuito de provocar-lhe dor, incapacidade ou morte. Ela pode se
manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, torções, empur-

03

World Report on Violence and Health, 2002 - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE.

Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Genebra. 2002.

04	Descrição extraída do Protocolo da Rede de Atenção e Proteção à Pessoa Idosa em Situação
de Risco para a Violência (2012, p. 17) e do Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência
contra a Pessoa Idosa (2005, p. 14); bem como da conceituação oficializada no documento
denominado Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violências, aprovado
como portaria do Ministério da Saúde, de 16/05/2001, e o Manual de Enfrentamento da Violência
contra a Pessoa Idosa da Secretaria de Direitos Humanos (2013). Sobre Violência Moral, também
foi utilizado o Código Penal Comentado (2010), de Celso Delmanto, p. 503, 508, 512. Para descrição
da Violência Medicamentosa, utilizou-se como referência o Caderno de Violência contra a Pessoa
Idosa da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo (2007).
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rões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações,
mutilações, entre outras.
Violência Financeira ou Econômica: É o ato que implica dano, perda,

subtração, destruição ou retenção de bens, documentos pessoais, objetos e
valores da vítima. Consiste na exploração inapropriada ou ilegal, ou no uso
não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais.
Violência Psicológica: Corresponde a agressões verbais ou gestuais com

o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou
isolá-los do convívio social. Pode ser expressa na rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes. Por
consequência, pode vir a colocar em risco ou causar dano à autoestima,
à identidade ou ao bem-estar da pessoa idosa, acarretando tristeza, isolamento, solidão, sofrimento emocional e, frequentemente, depressão.
Violência Moral: Entendida como qualquer conduta de calúnia, difama-

ção e injúria, respectivamente definidos como: calúnia é o ato de atribuir
falsamente a alguém a responsabilidade por fato tipificado como crime;
difamação é atribuir a alguém fato ofensivo à sua reputação perante a sociedade; e injúria é a ofensa ao sentimento que cada pessoa tem a respeito
de si próprio.
Negligência: É a omissão ou recusa de cuidados devidos e necessários à

pessoa idosa, por parte dos cuidadores, responsáveis familiares ou de instituições.
Autonegligência: Refere-se à conduta da pessoa idosa que ameaça sua

própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários à
sua subsistência. Um dos primeiros sinais de autonegligência é a atitude de
se isolar, não sair de casa, recusar o hábito de tomar banho, recusar alimentar-se corretamente e não tomar os medicamentos, manifestando clara ou
indiretamente a vontade de morrer.
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Abandono: É uma forma de violência caracterizada pela ausência ou

deserção dos cuidadores, familiares, responsáveis institucionais e governamentais que têm o dever de prestar socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção.
Violência Sexual: É qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de

sua posição de poder e fazendo uso de força física, coerção, intimidação ou
influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga outra
pessoa a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Incluem-se como
violência sexual: estupro, abuso incestuoso, assédio sexual, jogos sexuais e
práticas eróticas não consentidas, voyeurismo, manuseio, penetração oral,
anal ou genital, com pênis ou objetos, de forma forçada. Abrange também
exposição coercitiva e constrangedora a atos libidinosos, exibicionismo,
masturbação, linguagem erótica e material pornográfico.
Violência Medicamentosa: É quando cuidadores, familiares ou profis-

sionais administram medicamentos, prescritos ou não, em dosagens e horários diferentes do indicado por profissional de saúde.
Violência Institucional: Pode ser entendida como um conjunto de prá-

ticas discriminatórias e/ou de negação de direitos na esfera pública e em
instituições privadas. Como exemplos, o excesso de burocracia e impessoalidade no atendimento, as longas filas, a falta de informação adequada, a
comunicação confusa.
Violência Espiritual5: Refere-se à atitude de não permitir o exercício de

crença religiosa ou de impor outra religião.

05

CAVALCANTI, Stela Valéria Soares. Violência doméstica contra a mulher no Brasil: análise

da Lei “Maria da Penha”. Editora JusPODIVM, 2012.
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1.2 Normas: Internacionais e pátrias em favor
das mulheres
1.2.1 Normas Internacionais
Podemos elencar como principais instrumentos normativos internacionais
de proteção à mulher:
•

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, em 1948, foi o primeiro documento internacional a prever igualdade entre homens e mulheres.

•

Em 1975, no México, ocorreu a I Conferência Mundial sobre a Mulher,
cujos debates serviram de subsídio à Convenção sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women) em 1979. Tal documento reconheceu expressamente que práticas discriminatórias contra a mulher ferem os princípios
da igualdade entre homens e mulheres e da dignidade humana, a
comprometer a fruição de seus direitos. Este instrumento também
gerou a responsabilidade para Estados que aderiram à convenção de
fazer cessar qualquer ato ou prática discriminatória contra a mulher. Possibilitou, inclusive, que, em seu próprio nome, uma mulher
denunciasse o seu país aos organismos internacionais, caso não estivesse cumprindo o referido dever.

•

A II Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (Viena,
1993) contemplou a temática da mulher, sobremaneira a violência,
inclusive a perpetrada no âmbito doméstico, entendendo-a como
uma violação aos direitos humanos da mulher.

•

A IV Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos da Mulher (Pequim, 1995), intitulada Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e
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a Paz, consubstanciou em importante declaração e plano de ação
para o segmento. Contudo, não fez menção expressa à idosa, apenas
utilizou as nomenclaturas mulher e menina. Em que pese as várias
passagens sobre a proteção ao futuro da mulher e o registro das projeções das Nações Unidas de que 72% da população mundial acima
de 60 anos habitará os países em desenvolvimento até 2025 e, desse
total, mais da metade serão mulheres.
•

O Brasil sediou a Conferência Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Belém, 1994), sendo este tratado o principal instrumento de enfrentamento à questão.

•

A União Europeia publica Breaking the Taboo, Violência contra mulheres
idosas em contexto familiar: Reconhecer e agir. Estudo realizado entre
2007 e 2009 que evidencia a violência doméstica contra a mulher idosa.

1.2.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL
Para fins de enumerar algumas conquistas normativas das mulheres, tomaremos como marco da retrospectiva o período de nascimento das brasileiras
mais longevas, isto é, as 17 mil mulheres com mais de 100 anos6, elas que já
eram adolescentes quando o movimento feminista floresceu após a Segunda
Guerra Mundial. Ademais, mencionaremos a faixa etária atual das brasileiras
contemporâneas à promulgação das principais normas em vigor, de maneira a
subsidiar o leitor quanto à possível mentalidade dessas cidadãs.
Em nível infraconstitucional, as Ordenações Filipinas vigoraram até o
Código Civil de 1916, embora vigorasse a Constituição Federal de 1824 e, pos-

06	Dados do IBGE, Censo 2010: Estimou-se pouco mais de 24 mil brasileiros acima de 100 anos.
Destes, 17 mil eram mulheres e 7 mil eram homens.
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teriormente, a de 1891. Aquelas viam a mulher como res e legalizavam, inclusive, a imposição pelo marido de castigos corpóreos contra a mulher e filhos.
Este dispositivo apenas foi excluído pelo Decreto n° 181/1890, que instituiu o
casamento civil no País.
O Código Civil de 1916, apesar de ser um avanço se comparado às normas
lusitanas até então em vigor, não conferia plena capacidade civil às mulheres
e o pátrio poder era exercido pelo cônjuge varão, que também fixava o domicílio da família.7 (Brasileiras na faixa de 98 aos 100 anos.)
O direito ao voto pelas mulheres somente foi conquistado com o Código
Eleitoral de 1932.8 (Brasileiras na faixa de 82 aos 100 anos.)
O Código Civil somente teve alterações relevantes dezesseis anos após sua
promulgação, com edição do Estatuto da Mulher Casada, Lei nº 4.121/1962. O
homem continuava exercendo o comando da família, porém com poder mais
atenuado, visto que reconhecia a colaboração da mulher. O pátrio poder passa a ser compartilhado, todavia, em caso de divergência, prevalecia a vontade
do homem. A mulher deixou de perder o pátrio poder para o atual esposo
sobre os filhos havidos de núpcias anteriores. Nada obstante, permaneceu a
obrigação de assumir, com o casamento, o sobrenome do esposo. (Brasileiras
na faixa de 52 aos 100 anos.)

Somente com a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/1977), passou a ser facultativo à mulher acrescentar o nome de família do marido. (Brasileiras na faixa
de 37 aos 100 anos.)9

07

Código Civil de 1916: CAPÍTULO III - Dos Direitos e Deveres da Mulher.

08	Somente poderia votar quem tinha renda, e a mulher casada dependia da autorização marital.
09

É neste mesmo contexto que Ângela Diniz foi assassinada pelo companheiro.
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A Constituição Federal de 1988 elevou a dignidade da pessoa humana a
princípio fundamental, consolidou a igualdade entre homens e mulheres e
definiu como objetivo da República a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”10. Ademais, prevê proteção a todos os integrantes da família, de
modo a conter a violência resultante das interações entre si11 12. (Brasileiras
na faixa de 26 aos 100 anos.)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabeleceu o
tratamento isonômico do pai e da mãe no exercício do pátrio poder. (Brasileiras na faixa de 24 aos 100 anos.)

A Lei nº 9.099/1999 instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
nestes julgavam-se crimes punidos com penas de até dois anos, independentemente do gênero da vítima. (Brasileiras na faixa de 15 aos 100 anos.) Esta
lei recebeu acréscimos previstos na Lei nº 10.455/2002, que admitiu o afastamento do agressor do domicílio da vítima, e na Lei nº 10.886/2004, que criou
a figura da lesão corporal resultante de violência doméstica.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) foi um grande avanço na defesa
dos direitos das pessoas idosas. Apesar de rechaçar a violação de direitos,
não criou mecanismos para coibir a violência, como medidas protetivas na
esfera criminal. Também não se deteve em fazer qualquer distinção de gênero, mesmo considerando a predominância quantitativa das idosas. (Brasileiras na faixa de 11 aos 100 anos.)

10

Constituição Federal de 1988, art. 3º, IV.

11

Constituição Federal de 1988, art. 226. § 8º.

12	Em 1982, Maria da Penha sofre duas tentativas de assassinato pelo então marido.
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Em 2006, surgiu a Lei nº 11.340, intitulada de Lei Maria da Penha, em atenção a uma cearense, vítima de violência doméstica, cujo clamor por Justiça não
foi ouvido pelo Estado brasileiro, vindo ela denunciar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos a sua triste realidade. Esta lei criou um microssistema jurídico próprio, a proteger as
mulheres vítimas de violência doméstica e retirou a competência dos juizados
para apreciar tais violações. (Brasileiras na faixa de 8 aos 100 anos.)
E, por fim, cabe mencionar que o Código de Processo Penal foi alterado
pela Lei nº 12.403/2011, no que se refere a prisão preventiva, a incluir a aplicação das medidas protetivas de urgência nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo
ou a pessoa com deficiência. (Brasileiras na faixa de 2 aos 100 anos.)

2 Perfis da vítima idosa, dos
seus agressores, as pesquisas e a
cultura, cenas cotidianas
2.1 Perfis da vítima idosa,
dos seus agressores e pesquisas
Com o intuito de traçarmos um paralelo entre os perfis das vítimas de
violência doméstica e dos seus agressores, tendo como referenciais as ocorrências envolvendo idosas e mulheres mais jovens, utilizaremos a descrição
das principais características relacionadas por Cavalcanti13, de modo a cons-

13

CAVALCANTI, Stela Valéria Soares. Violência doméstica contra a mulher no Brasil: análise

da Lei “Maria da Penha”. Editora JusPODIVM, 2012.
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tarmos o quanto são coincidentes. Vejamos:
(a) A violência se manifesta de maneira reiterada, sendo um padrão de
conduta continuado. Em relação à idosa, a afirmação é igualmente correta,

inclusive reforçada pelo desgaste da relação afetiva de longa data, somada a
higidez física do agressor em contrapartida ao declínio biológico da vítima.
(b) A violência ocorre em vários países, sendo caracterizada pela discriminação de gênero. Universalmente a sociedade impõe uma postura com-

portamental à mulher e a ela agrega-se sobremaneira outro preconceito, o
de ser velha. Esta conjunção de preconceitos é bastante usual e aflige outras
mulheres, sempre que detêm uma especificidade não acolhida por uma sociedade segregacionista, como ser negra ou ser pessoa com deficiência.
(c) Problemas como ciúme, alcoolismo, consumo de drogas ilícitas e
desemprego também são considerados potencializadores de violência.

Afirmativa igualmente verificada para vítima idosa. Destaca-se que o ciúme ocorre principalmente entre filhos, sendo comum frases do tipo: “Está
achando ruim? Vá morar com sua filha queridinha”. Entendemos, ainda,
que referidos comportamentos não são causas da violência, e sim gatilhos
a deflagrar a violência, que teria sua origem na cultura de inferioridade da
mulher e na impunidade.
(d) Os agressores são geralmente homens, maridos, ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros da vítima. Tratando-se de idosa, estatistica-

mente, falamos em filhos, netos, filhas, genros e noras.14
(e) O perfil dos agressores é bastante heterogêneo. Assertiva válida também para a vítima idosa.

14	BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos.
Secretaria de Direitos Humanos, Brasília, 2013.
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(f) As vítimas da violência têm de 18 a 40 anos. Este dado, relatado por
Cavalcanti (2012), já demonstra que o segmento idoso não está contido nas
estatísticas oficiais, o que sinaliza, mais uma vez, a exclusão deste grupo populacional do sistema de proteção à mulher vítima de violência. Neste dado,
focalizando a vítima idosa, ou seja, aquela a partir dos 60 anos, temos as que
têm a saúde mais comprometida, de mobilidade reduzida, e as que não convivem com pessoas que não sejam os seus familiares, como as mais suscetíveis à violência, normalmente na faixa acima dos 75 anos. Neste sentido, vale
anotar as palavras de Neri, 200715:
Por ser longevas, mas ao mesmo tempo mais frágeis em termos biológicos, as
idosas estão mais expostas ao isolamento, à carência de cuidados, ao abandono
e à violência do que os idosos, principalmente nos estratos sociais mais pobres.
Quanto maior a vulnerabilidade social associada à pobreza, à baixa escolaridade
e ao baixo status social, maior o risco dessas ocorrências entre os idosos de modo
geral e, principalmente, entre as mulheres mais velhas, doentes e incapacitadas.

(g) Os filhos geralmente presenciam os atos de violência. Em se tratando de idosa, a afirmação seria de que os filhos, netos ou filhas comumente
praticam atos de violência. Também é muito corriqueiro serem coniventes;
sabem da situação, mas não querem se envolver ou tomar conhecimento da
extensão do problema, com exceção quando praticados por pessoa contratada para cuidar da idosa.
(h) Os indivíduos que foram vítimas de maus-tratos na infância reproduzem estas condutas na vida adulta e, por isso, têm mais possibilidade de
serem agressores ou vítimas. Apenas realinhando a presente afirmação, te-

15	SESC. Anita Liberalesso Neri (org.). Idosos no Brasil: Vivências, desafios e expectativas na
terceira idade. São Paulo. 2007. (p.47-64).
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mos: os indivíduos que conviveram em ambiente de dominação patriarcal
na infância reproduzem estas condutas na vida adulta e, por isso, têm mais
possibilidade de serem agressores ou vítimas. É o caso das mulheres idosas.
(i) As agressões sofridas não são conhecidas até transcorrer um longo período de tempo. No caso da vítima idosa esse comentário é parcialmente correto,

pois, realmente, as agressões vêm desenrolando de longa data, antes mesmo
de elas se tornarem idosas. Todavia, a ausência ou diminuição da resistência,
a estimular continuidade da violência aliada à crescente fragilidade orgânica, torna a situação crítica, com risco de morte iminente em curto espaço de
tempo, a exigir imediata aplicação de medidas protetivas de urgência, estas
que apenas estão previstas na Lei Maria da Penha e não no Estatuto do Idoso.
(j) A violência doméstica e familiar se manifesta como violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Em exatos termos ocorre com a vítima

idosa, inclusive, a violência sexual, pouco discutida e enfrentada pela sociedade.
(k) As vítimas possuem baixa autoestima e desenvolvem problemas de
saúde. De igual forma ocorre com a idosa. Urge recordar que as mulheres hoje

idosas vivenciaram na puberdade uma cultura altamente machista, basta lembrar as normas vigentes ao tempo de sua formação16; na sua maioria, é analfabeta, pois foram preparadas apenas para o casamento. Ante essa conjuntura,
têm dificuldades se perceberem como detentoras de direitos. Reforçando tal
constatação de diferenças na percepção do segmento idoso frente aos demais,
sobressaem os resultados de pesquisa17, diante da asserção:

16

Vide o item sobre legislação nacional.

17	BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Direitos Humanos: percepções da opinião pública:
análises de pesquisa nacional. Gustavo Venturi (org.), 2010.
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O homem pode não saber por que está batendo, mas a mulher sabe por que está
apanhando. [...] Nesse ponto, há uma pequena diferença no grau de concordância
entre homens (27%) e mulheres (23%) e, quando se associa a variável idade, observa-se maior aceitação entre os idosos (36%) e idosas (34%). Ou seja, um a cada
quatro brasileiros ou brasileiras ainda acredita que a violência contra a mulher,
dependendo das circunstâncias em que ocorra, pode ser tolerada, mesmo havendo amplo reconhecimento de que o combate à violência de gênero é importante
para a sociedade.

(l) As vítimas vivem em um constante estado de pânico e temor. Disposição assinalada também para as idosas, acrescida das constantes ameaças de
serem levadas para um abrigo. Situação agravada quando a idosa não consegue mais cuidar da casa nem serve para cuidar dos netos.
(m) O medo e os sentimentos da vítima pelo agressor influenciam sua
decisão de denunciar o crime à Justiça. Esta especificidade é demasiada-

mente verdadeira, pois, se temos consciência das dificuldades emocionais
da mulher jovem em denunciar seu esposo, o seu grande amor, o pai dos
seus filhos, então, quadruplique esta aversão no caso da idosa. Afinal, estamos falando justamente daquele que saiu de suas entranhas, o sentimento materno de proteger a cria aflora, ela pode até criticar no âmbito
doméstico, mas raramente leva o caso à Justiça, fazendo valer a máxima
de que “roupa suja se lava em casa”. O silêncio absoluto também é corrente,
face sentimento de culpa, atribuindo o comportamento do agressor a tê-lo
“criado mal”, sem falar no receio de desagregar a família e atiçar a rivalidade entre irmãos.
(n) O contato com o meio externo através do trabalho é um componente
desnaturalizante da violência e permite que a mulher fique mais livre para
denunciar. Também se aplica esta afirmativa a mulher idosa, compreen-

dendo não apenas o exercício de atividade laborativa, mas todo ambiente
de interação interpessoal que não entre familiares, a exemplo de grupos da
terceira idade e participação em programas como o da Academia da Saúde
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do Governo Federal, que se espelhou também na iniciativa do Recife, com o
da Academia da Cidade18.
(o) A incidência da violência doméstica ainda é desconhecida no Brasil
em razão do pequeno número de denúncias em relação ao real número dos
casos. Entendimento idêntico sob a perspectiva da idosa.

Neste diapasão, a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)19 estima que 70% das violações contra pessoas idosas
não chegam a conhecimento das autoridades, não obstante o aumento de
registros através de serviços de disque denúncia, como o Disque 10020, que
consigna um crescimento exacerbado, sendo 68% das vítimas mulheres21. Situamos também que o Disque 180, central de atendimento às mulheres no
âmbito federal, sequer realiza o coorte etário na análise da distribuição das
ocorrências de violência, conforme relatórios técnicos disponíveis.22
Urge destacar que a taxonomia, que são tabelas de classificação que dispõem sobre os tipos e formas de atuação do profissional, tanto a do Conselho

18	Decreto Municipal nº 19.808 de 3 de abril de 2003, que institui o Programa Academia da
Cidade na cidade do Recife.

19

CAMARANO, Ana Amélia; MACHADO, Laura. Idosos vítimas de maus-tratos domésticos:

estudo exploratório das informações levantadas nos serviços de denúncia. TEXTOS PARA

DISCUSSÃO. Rio de Janeiro: IPEA, n. 1200, PASINATO, Maria Tereza p.1-36, jul. 2006.

20	BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos.
Secretaria de Direitos Humanos, Brasília, 2013.

21	Ano 2011 – 8.220 ocorrências; ano 2012 – 23.523 ocorrências; e ano 2013 – 38.976 ocorrências.
22	Balanço 10 anos - Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Disponível em:
<http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/balanco18010meses-1.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2014.
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Nacional de Justiça (CNJ), quanto a do Conselho Nacional do Ministério Público, não têm como obrigatório o preenchimento de informação quanto à
idade da vítima, o que a torna invisível para fins estatísticos, a ser dado para
aprimoramento da prestação de serviço.
Ademais, em pesquisa realizada pelo Senado Federal a respeito do nível
de conhecimento das mulheres sobre a Lei Maria da Penha, constatou-se que
66% das mulheres consideram que a proteção à mulher está melhor após a
Lei Maria da Penha. Porém, entre as idosas, 48,5% responderam que se sentem desrespeitadas enquanto mulheres no Brasil (maior índice entre as outras faixas etárias); 44,8% se sentem menos respeitadas na própria família
(maior índice entre as outras faixas etárias); 76,4% das mulheres idosas sentem que nos últimos anos a violência aumentou (maior índice entre outras
faixas etárias); o medo do agressor (71,1%) está presente como o principal
motivo de não vir a denunciar; e 40,6% das idosas avaliam que as leis brasileiras não protegem as mulheres. Esse também é o maior índice comparado
a outras idades.
Se, por um lado, identificamos opiniões acerca de maior fragilidade deste
segmento, por outro, as estatísticas apontam para o crescimento progressivo desta população. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD,
2014) apresenta um percentual de 13,7% de pessoas idosas, o que equivale a
27,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivendo no País. Além disto,
outro dado relevante é que o envelhecimento tem ocorrido de modo desproporcional entre homens e mulheres. Estas são a maioria, fenômeno que vem
a ser conhecido como feminilização do envelhecimento.
Aumenta-se a população idosa feminina e também o sentimento de desproteção, o qual parece coincidir com uma menor capacidade de os aparelhos do Estado incorporarem as demandas desta população, a qual não consegue ser vista em suas necessidades pelas instituições e pela sociedade.
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Note-se que a realização de políticas de proteção precisa incorporar maior
abrangência e considerar a interface entre envelhecimento e as questões de
gênero. É necessário, portanto, dar visibilidade aos indicadores demográficos
e à voz da mulher idosa, que precisa ser acolhida nos espaços institucionais
de enfrentamento da violência: serviços de referência, delegacias, varas da
mulher, promotorias de Justiça, rede de saúde, assistência social, entre outros
aparatos públicos para a operacionalização da Lei nº 11.340/2006.

2.2 Cultura e cenas cotidianas
O ser humano percebe o mundo tal qual lhe foi transmitido pelas gerações que
o antecederam e, paulatinamente, como fruto de suas próprias vivências e de
seus contemporâneos. De modo que é estabelecido um conceito sobre tudo
como se verdade absoluta fosse, a gerar entendimentos, valores e comportamentos. Quem não escutou máximas do tipo: “o brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo”; “os nascidos em determinado Estado são preguiçosos ou de
outro, são cabeças chata”; ou de que “todo bailarino é homossexual”; ou “briga
de marido e mulher ninguém mete a colher”; ou “mulher no volante perigo
constante”. Estas pilhérias aparentemente inofensivas ressaltam os “pré-conceitos” e legitimam atitudes que violam os direitos e a dignidade das pessoas.
Aliás, quando a sociedade admite novo entendimento, passando a tratar um
comportamento como politicamente incorreto, a nova postura levará muito tempo para ser incorporada à rotina dos indivíduos. Neste sentido, é válido evidenciar
a pesquisa Percepções sobre Direitos Humanos no Brasil23, na qual 67% das pessoas ouvidas disseram concordar totalmente com afirmação “homem que é homem

23	BRASIL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Direitos Humanos: percepções da opinião pública:
análises de pesquisa nacional. Gustavo Venturi (org.), 2010.
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divide igualmente todas as obrigações domésticas com sua mulher”. No entanto,
a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios24, ocorrida em idêntico período, verificou que apenas 45,3% dos homens assumiam executar alguma tarefa
doméstica, em contrapartida 86,3% das mulheres afirmaram realizá-las.
Sobressai, também, que a transmissão deste ideário cultural é feita por
todos que compõem a sociedade, assim, tanto os homens quanto as mulheres reverberam o pensamento machista, ora variando a intensidade e os aspectos, a depender da exposição à qual foram submetidos.
Nesta esteira de preconceitos, não dá para ignorar que ainda hoje escutamos
relatos de mulheres casadas que rejeitam outras, até então suas amigas, pelo
simples fato de elas terem se divorciado. Sem desconsiderar que comentários
aparentemente inocentes reforçam o patriarcado e a menos-valia da mulher
frente ao varão, a exemplo: dizer para o menino que agora ele é o homem da casa,
quando o pai falece; afinal que poder subliminarmente está sendo transferido?
Que posição a genitora passará a ocupar? Ou quando a mãe reclama do mau
comportamento das crianças mais de uma vez e, ao final, ela esbraveja: “fiquem
quietos, senão conto para o seu pai”. Por acaso ela é inferior ao genitor dos filhos?

3 Controvérsias jurídicas
3.1 Proteção da mulher idosa
1° Evento: Tão logo a jovem de 18 anos adentrou em casa, o pai a agrediu com um
tapa no rosto e proferiu as seguintes palavras: “Nega safada! Não quero puta na
minha casa!”.

24	Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, PNAD 2008.
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Em virtude deste trabalho cingir-se a figura da idosa, comentaremos
as interpretações sobre o alcance das leis nº 10.741/2003 e 11.340/2006, respectivamente, Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha, haja vista os debates
doutrinários e as jurisprudências divergentes, que, muitas vezes, são contraproducentes, a ponto de uma norma afastar a incidência da outra, comprometendo assim o amparo à mulher idosa.
Passamos, logo, a ler algumas decisões pela inaplicabilidade da Lei Maria
da Penha a proteger a idosa.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. A
Lei 11.340/06 traz como pressuposto de incidência determinada motivação de gênero
ou situação de hipossuficiência e vulnerabilidade da vítima como mulher. No caso
dos autos, a fragilidade da ofendida se dá pelo fato de ela ser pessoa idosa e não por
ser mulher. Assim, a competência é da vara criminal comum. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70051925097, Sétima Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 18/12/2012)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES
DE AMEAÇA E DE FURTO PRATICADOS CONTRA IDOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA
MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO: UNANIMEMENTE DEU-SE PROVIMENTO AO CONFLITO SUSCITADO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL-PE. * A conduta
da suspeita não se enquadra ao conceito de Violência doméstica ou familiar contra
a mulher, conforme dispõe a Lei nº 11.340/2006. * Portanto, não há qualquer dado
fático que possa indicar cuidar-se de comportamento criminoso no qual houve
violência de gênero. No caso, os crimes praticados pela suspeita contra a vítima, a
hipossuficiência decorre de a vítima ser uma idosa de 89 anos e não em face da vulnerabilidade de gênero numa relação intrafamiliar. * Não cabe também ao Juizado
Especial Criminal do Idoso processar e julgar o feito, tendo em vista que o crime
de furto tem como pena máxima 04(quatro) anos de reclusão, ou seja, maior que
o limite previsto pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95. * Conflito de jurisdição conhecido.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital declarado competente.
Decisão Unânime (TJPE, Conflito de Jurisdição 324449-5, relator Marco Antônio
Cabral Maggi, data da publicação 01/07/2014).

Então, depreenderíamos, equivocamente, que a violência decorrente da
idade avançada afastaria a de gênero. Urge recordar que sexo se refere ao
aspecto biológico do ser humano (macho e fêmea). Já gênero é alusivo à im-
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putação de comportamentos como típicos de homens e de mulheres (masculino e feminino). Deduz-se que a definição de quais papéis o ser humano deve
assumir para ser reconhecido como homem ou mulher é de construção histórico-social e não biológica, consequentemente, quanto mais longo é o período de exposição a uma cultura segregacionista, maior é sua assimilação.
Nesta ótica, obviamente que a mulher mais velha merece proteção redobrada, afinal, vem sofrendo com a opressão masculina desde os primórdios
de sua existência, quando sequer falava-se de violência contra a mulher, ou
seja, no mínimo, 60 anos25 atrás.
Por outro lado, não é possível visualizar o atributo (velhice) dissociado do
ser que o significa, ou seja, dizemos: casa (sujeito) velha (atributo), roupa velha, e, claro, mulher velha. Qualquer tentativa de interpretação em contrário
viola o que preceitua todas as ciências organizacionais, como a sistemática,
a taxonomia, a boa técnica legislativa e, até mesmo, a gramática portuguesa,
afinal, aprendemos que o adjetivo (idosa) qualifica o substantivo (mulher).
2° evento: 10 horas da manhã, a idosa liga a TV e retorna para sua poltrona. Antes
disso, o filho sai do quarto, empurra a velha, que cai no chão, desliga o televisor e esbraveja: “sua velha surda! Eu quero dormir!”. Volta para o quarto e deixa a mãe caída.

Considerando que, para o Ministério Público oferecer denúncia, necessita apenas a verificação da materialidade do delito e os indícios de autoria,
e, supondo que ambos os eventos acima descritos foram levados à Justiça,
fizemos um quadro comparativo, tendo em vista o entendimento jurisprudencial exposto.

25	Estatuto do Idoso, art. 1º.
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critérios distintivos

1º episódio

2º episódio

Delito a ser imputado

injúria real qualificada
pelo preconceito

lesão corporal leve e injúria

Local do fato

ambiente doméstico

ambiente doméstico

Sujeito ativo

homem de geração
distinta da vítima

homem de geração
distinta da vítima

Sujeito passivo

mulher adulta

mulher idosa

Vínculo familiar

filial

filial

Fundamento teológico da ação

submissão da mulher

submissão da mulher

Competência segundo nosso
entendimento

juizado da mulher

juizado da mulher

Competência segundo os
julgados

juizado da mulher
(Lei11340/06)

juizado (Lei 9099/95)

Em geral, a mulher idosa que sofre violência doméstica é encaminhada
para a delegacia do idoso ou mesmo para a delegacia comum, em vez de ser
direcionada para uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM), inclusive para maior amparo mediante a aplicação das Medidas
Protetivas de Urgência. Esta percepção já foi percebida pela Secretaria Estadual da Mulher de Pernambuco, que assim se manifestou:
É bastante elevado o número de ocorrências de violência doméstica contra
as mulheres idosas. Mas é preciso atentar para o fato de que essas ocorrências
não estão sendo julgadas corresponde à aplicação da Lei Maria da Penha. Dessa
forma, os agressores ou as agressoras dessas mulheres, em sua maioria, filhas
e filhos, netas e netos, cuidadoras ou cuidadores profissionais permanecem impunes. Isto porque, em geral, as mulheres idosas que sofrem violência no espaço
doméstico e familiar são encaminhadas para a Delegacia do Idoso, quando deveriam ser atendidas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
por serem vítimas de violência doméstica e porque a Lei Maria da Penha implica
medidas protetivas de aplicação imediata que podem protegê-las desses crimes.
(PERNAMBUCO, 2011, pág. 44)

A nosso ver, existe uma incompreensível dificuldade em se admitir a idosa como sujeito passivo de violência doméstica a merecer tutela da Lei Maria
da Penha. Obstáculo quiçá motivado pela naturalização de uma conduta de
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violência ou como mecanismo de jurisprudência defensiva, orientado a restringir a competência e diminuir o volume de litígios.
Sufragamos a análise de Britto da Motta (2010), que identifica o etarismo
como uma forma de preconceito e subjugação mais sutil e menos perceptível
que o sexismo26:
É que a sociedade, a par de ter-se desenvolvido tendo a idade (e o sexo/gênero) como
critério fundamental de organização e integração social, principalmente de participação na divisão do trabalho, foi construindo, ao mesmo tempo, formas outras
de organização que redundaram em discriminação, marginalização ou exclusão
igualmente baseadas na idade (assim como em critérios relativos ao gênero). E de
tal forma, que na modernidade a vida social apresenta – se impregnada de etarismo. (Tanto quanto de sexismo). Apenas o preconceito/discriminação contra a idade, se apresenta de forma menos perceptível, mais sutil que o sexismo porque mais
naturalizado pela evidência dos registros da passagem do tempo nos corpos. Mas
são todas expressões, em diferentes magnitudes, de relações de poder.

A jurisprudência defensiva, que declina da apreciação dos casos de violência doméstica contra a idosa sob o ângulo próprio da Lei Maria da Penha, é até
compreensível do ponto de vista pragmático, posto crescimento exponencial
dos litígios. Contudo, é indefensável nas acepções jurídica e humanística, visto
privar da efetividade assecuratória dos bens jurídicos tutelados pela legislação.
Este status quo que há de ser enfrentado e superado com fito de resgatar
a dignidade da idosa como pessoa humana e mulher, atendendo seu melhor
interesse. Missão essa que nos abre uma oportunidade de estabelecer uma
frente estratégica no combate ao etarismo e sexismo subjacente ao trata-

26	BRITTO DA MOTTA, Alda. Violência contra as mulheres idosas – questão de gênero ou de
gerações? Trabalho apresentado ao III SEMINÁRIO POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA. Salvador,

2010. Disponível em: <http://www.interativadesignba.com.br/III_SPSC/arquivos/sessao8/225.
pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014.
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mento dedicado à mulher idosa em todas as esferas sociais, inclusive, nas
dos poderes públicos.
Ante a conclusão deste tópico, que abordou, dentre outros subtemas, a questão de gênero, fazemos um parêntese para parabenizar o movimento de mulheres, em particular, as transfeministas, que, com sua vitalidade, organização e articulação política, conseguiram fazer constar a proteção às relações homoafetivas,
pois, do contrário, seriam certamente excluídas da guarida da Lei Maria da Penha.

3.2 Competência
Nosso posicionamento é cristalino: tratando-se de violência praticada contra
idosa no âmbito das relações domésticas e familiares, a competência deverá
ser a do juizado da mulher. Neste sentido, outros operadores do Direito se manifestaram, vejamos:
As agressões ou violências praticadas contra mulheres idosas, desde que atendendo
aos demais requisitos da lei especial — ligação parental ou sentimental com o agressor e proximidade doméstica ou familiar — devem ser analisadas sob a ótica da Lei
Maria da Penha e não do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01/10/2003). Isso porque,
ao contrário do que se pensa, o Estatuto do Idoso, em inúmeras disposições, veio para
“desproteger o idoso, no âmbito do Direito Penal”. Por outro lado, deve ser alcançada
à mulher, até por ser idosa, a legislação que lhe oferece maior proteção, ou seja, a Lei
Maria da Penha e não o Estatuto do Idoso. Quando um neto, p. ex., pratica qualquer
violência contra a avó, que com ele convive no âmbito doméstico, ele (o neto) o faz
prevalecendo-se da condição de fragilidade do gênero (feminino) mulher e da proximidade familiar ou doméstica que com ela mantém. Nesse sentido, aliás, também é a
lição de Stela Valeria Soares de Farias Cavalcanti: “No que tange às mulheres idosas
vítimas de violência doméstica ou familiar, entendemos que são abrangidas por esta
lei e devem receber tratamento prioritário em face do que estabelece o Estatuto do
Idoso”. Também Damásio de Jesus aponta que a violência do neto ou da neta em face
da avó está abrangida pela Lei Maria da Penha. Não fosse assim, como bem o disse
Roberto Neumann: “impedir a aplicação da Lei Maria da Penha porque a mulher é
idosa, levaria a absurda situação de que a referida legislação só se aplicaria a senhoritas e senhoras que tivessem menos de sessenta anos”27.

27	FONSECA, Antônio Cezar Lima da. Algumas anotações sobre competência na Lei Maria da
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PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VÍTIMA IDOSA AGREDIDA
EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE. 1. Os argumentos capitaneados pelo Juízo Suscitado não merecem prosperar. Primeiro
porque, para que fique caracterizada a “violência de gênero”, basta que o sujeito
passivo do comportamento agressivo pertença ao sexo feminino e que a ofensa
ao bem juridicamente tutelado ocorra dentro de um ambiente familiar, como
é o caso dos autos. Segundo, a Lei Maria da Penha não exclui do seu âmbito as
mulheres que estão abarcadas pela proteção do Estatuto do Idoso, uma vez que,
para a incidência de seus efeitos, a idade é fator irrelevante. 2. Compete ao Juízo
da Primeira Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital.
3. Unanimidade. (TJPE, Conflito de Jurisdição 329249-5, relator Gustavo Augusto
Rodrigues de Lima, data da publicação 18/06/2014).

Ademais, a Lei Maria da Penha é de vigência posterior ao Estatuto do Idoso, portanto revoga disposições que conflitam com aquela norma. Reforça esse
entendimento também o critério da especialidade na aplicação da lei, que determina que, havendo trato específico sobre o tema, todos os casos devem ser
apreciados sob a égide de tal juízo. Assim, como a Lei Maria da Penha é peculiar
a tratar de situações de violência doméstica contra a mulher, ela deve ser observada quando amparar a idosa vítima de violência doméstica. A própria Lei nº
11.340/2006 fala que a aplicação da legislação do idoso é subsidiária, in verbis:
Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicarse-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação
específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o
estabelecido nesta Lei. (Grifo nosso.)

Outrossim, lembramos que o Estatuto do Idoso não dispõe sobre o juízo competente para apuração dos delitos contra a pessoa idosa, sendo observada a regra
geral, ou seja, para infrações que cominam penas até dois anos, a competência é

Penha. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 73, jan. 2013 - abr. 2013.
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a dos juizados (Lei nº 9.099/1999), além desse limite, a competência é da justiça
comum. Enquanto, a Lei nº 11.340, Lei Maria da Penha, em seu art. 41, veda expressamente a aplicação da lei dos juizados, independentemente da pena prevista.
Assim sendo, é incompreensível manter os casos de violência doméstica contra a
idosa num loco criado e norteado pela Lei nº 9.099/1999, sem poder aplicar essa lei.

4 Considerações finais
Vimos, historicamente, quanto é pungente, nos diversos meios acadêmicos, sociais e políticos, a luta pelo reconhecimento do fenômeno da violência
contra a mulher e pela criação de uma política nacional de seu enfrentamento.
Notadamente, quanto à mulher idosa, as discussões têm avançado mundo afora, porém são incipientes no Brasil, para não dizer nulas, as produções
intelectuais específicas. Apesar dos múltiplos estudos sobre violência contra
o idoso lato sensu, inclusive, com aferições estatísticas que apontam a prevalência das ocorrências contra a mulher; não se detêm em analisar sob o recorte de gênero, numa nítida demonstração de quanto o preconceito contra
a idosa está incrustado em nossa cultura.
Note-se que essa lacuna já vem sendo observada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), ao advertir que o foco das discussões sobre violência de gênero acaba se concentrando em faixas etárias
entre 15 aos 49 anos, assim, as necessidades específicas de mulheres de mais
idade são frequentemente ignoradas. Como resultado do impacto cumulativo de disparidades de gênero ao longo da vida, o PNUD acredita que mulheres idosas estão particularmente vulneráveis a esse tipo de abuso.
Entendemos que tão delicada e urgente é a temática que somente veio à
baila com a edição da Lei Maria da Penha, precisamente, quando as idosas
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passaram a ser excluídas de tal proteção. Essa atitude, logicamente incongruente, nos atiçou a debruçarmos sobre a questão, detendo-nos também
sobre os números e, principalmente, ouvindo as histórias de vida das idosas,
assim, visualizando o quanto foram oprimidas.
Em boa hora, o Conselho Nacional do Ministério Público, através da
Resolução nº 135/2016 e aprimorando o que disciplina o art.26, II da Lei nº
11.340/2006, instituiu o Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher, no qual contempla a mulher idosa.
De lege ferenda, temos o projeto de lei iniciado na Câmara Federal sob o nº
6478/201328 29, que objetiva criar mecanismos específicos de enfrentamento à
violência face à vulnerabilidade da mulher idosa e também do idoso vulnerável, a exemplo da cumulação das competências cível e criminal para julgar
as causas decorrentes da prática de violência, enquanto não criadas as varas
especializadas; da suspensão da curatela quando a violência for praticada
pelo próprio curador; do atendimento multidisciplinar; do encaminhamento
a cursos ou programas de orientação a promover a educação, tratamento e
reabilitação dos agressores; restando-nos provocar os legisladores para que
deem agilidade à aprovação do projeto.
Ademais, entendemos de fundamental importância que o art. 8º, II, VII,
VIII e IX da Lei Maria da Penha passe a mencionar, como fez com raça ou

28	O projeto foi apresentado pela deputada Flávia Moraes (PDT/GO), integrante, à época, da
frente parlamentar do idoso, que acatou sugestão do programa Caravana da Pessoa Idosa do
Ministério Público de Pernambuco.

29	O deputado Zeca Cavalcanti (PTB/PE), relator do projeto na Comissão de Seguridade Social
e Família, apresentou substitutivo condensando, em único documento, sem comprometimento
do mérito, o citado projeto, bem como os PL nº 898/2015 e o PL nº 5510/2013 (este o mais antigo e
por tal razão tramita o substitutivo ostentando o seu número como principal).
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etnia, a palavra “idade”, inclusive como ação afirmativa de sua existência do
segmento da pessoa idosa. Vale lembrar que essa omissão serve de justificativa para que os bancos de dados excluam a mulher idosa de seus registros,
como ocorre com o Disque 180.
Almejamos que este artigo ao menos contribua para ampliação do debate, nas esferas sociais e de poder, de modo a construir um arcabouço intelectual e teórico a sedimentar uma opinião pública sobre a necessidade
de combate efetivo à violência contra a mulher, em especial a idosa, propiciando também a discussão sobre os papéis de gênero com o fito de se chegar ao aperfeiçoamento das relações humanas e extirpando preconceitos
advindos da ideologia dominante ainda etarista, sexista e patriarcal que,
até mesmo de forma não deliberada, são propagados na própria jurisprudência de nossos pretórios.
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